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Bendrasis įvadas 
0.1. Ši ataskaita yra viena iš dviejų mūsų 2020 finansinių metų metinės ataskaitos
dalių. Joje vertinamas ES biudžeto išlaidų programų veiklos rezultatai 2020 m. 
pabaigoje. Kitoje dalyje vertinamas ES finansinių ataskaitų patikimumas ir jose 
atspindimų operacijų teisėtumas ir tvarkingumas. 

0.2. Savo metinę ataskaitą padalijome į šias dvi dalis vykdydami dvejų metų trukmės
bandomąjį projektą, kuris prasidėjo nuo 2019 finansinių metų metinės ataskaitos. 
Pagrindinis šio projekto tikslas – teikiant metines ataskaitas daugiau dėmesio skirti 
rezultatams, pasiektiems naudojant ES biudžetą. Be to, padaliję metinę ataskaitą 
galėjome įvertinti ir Komisijos metinę valdymo ir veiklos rezultatų ataskaitą (MVVA) – 
pagrindinę šios institucijos aukšto lygio ataskaitą dėl ES biudžeto veiksmingumo. 
Kadangi MVVA priėmimo teisinis terminas yra n+1 metų birželio pabaigoje, anksčiau 
neturėjome galimybės jos apžvelgti savo metinėje ataskaitoje, kuri įprastai skelbiama 
spalio pradžioje. 

0.3. Ši ataskaita suskirstyta į septynis skyrius.

o 1 skyriuje nagrinėjame, ar ir kaip Komisija ir teisėkūros institucijos pasinaudojo
per ankstesnius daugiametės finansinės programos (DFP) laikotarpius įgyta
patirtimi (pavyzdžiui, vertinimais, poveikio vertinimais ir auditais), kad pagerintų
2021–2027 m. laikotarpio išlaidų programų struktūrą ir veiklos rezultatus. Tai
darome remdamiesi imtimi, sudaryta iš Komisijos pasiūlymų dėl teisėkūros
procedūra priimamų aktų dėl penkių iš 48 2021–2027 m. laikotarpiui nustatytų
išlaidų programų, atitinkančių maždaug 60 % viso laikotarpio biudžeto.

o 2–6 skyriuose analizuojame, kokių rezultatų pasiekta įgyvendinant ES programas
atitinkamai pagal 2014–2020 m. DFP 1a, 1b, 2, 3 ir 4 išlaidų kategorijas. Siekėme
nustatyti, kiek turima atitinkamos informacijos apie veiklos rezultatus, ir,
remdamiesi šia informacija, įvertinti, ar ES išlaidų programos iš tikrųjų buvo
veiksmingos. Iš 58 2014–2020 m. laikotarpio išlaidų programų atrinkome penkias,
kurioms visoms teko apie penktadalis visų mokėjimų, kurie buvo atlikti iki 2020 m.
pabaigos pagal 2014–2020 m. DFP įsipareigojimus. Tai susiję su 2019 m.
veiksmingumo ataskaitoje pateikta informacija apie devynias kitas programas,
kurioms iki 2019 m. pabaigos teko trys ketvirtadaliai visų mokėjimų. Savo
vertinimą grindėme Komisijos turima informacija apie veiklos rezultatus (įskaitant
MVVA, veiklos rezultatų rodiklius ir vertinimus) ir, kai turėjome, naujausiais
faktais, kuriuos nustatėme rengdami savo audito ataskaitas ir apžvalgas.
Patikrinome, ar Komisijos pateikta informacija apie veiklos rezultatus yra patikima
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ir nuosekli, ją lygindami su savo nustatytais faktais, bet neatlikome šios 
informacijos patikimumo audito. 

o 7 skyriuje pristatomi rezultatai, kaip buvo atsižvelgiama į mūsų audito
rekomendacijas, kurias pateikėme 2017 m. paskelbtose specialiosiose ataskaitose.

0.4. Rengdami šią ataskaitą įvertinome „Brexit’o“ ir COVID-19 pandemijos poveikį ES
išlaidų programų veiklos rezultatams. Tačiau dauguma stebėsenos duomenų, kuriais 
grindžiama ši ataskaita, yra 2019 m. arba dar ankstesni, t. y. jie gauti anksčiau, nei JK 
išstojo iš ES bendrosios rinkos ir muitų sąjungos ir Europoje pradėjo plisti COVID-19. 

0.5. Priedėlyje paaiškiname metodą ir metodiką, kuriuos taikėme rengdami šią
ataskaitą. 

0.6. Savo pastabas siekiame pristatyti aiškiai ir glaustai. Ne visada galime išvengti tik
ES, jos politikos sritims ir biudžetui ar apskaitai bei auditui būdingų terminų. Savo 
svetainėje paskelbėme terminų žodynėlį1, kuriame pateikiame daugumos šių specifinių 
terminų apibrėžtis ir paaiškinimus. Žodynėlyje apibrėžti terminai pirmą kartą juos 
pavartojus kiekviename skyriuje pažymėti kursyvu. 

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

1 https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=58667 
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Įvadas 
1.1. ES savo politikos tikslų siekia derindama išlaidų programas, finansuojamas arba 
bendrai finansuojamas iš ES biudžeto, ir su išlaidomis nesusijusias politikos priemones 
(daugiausia reguliavimą). 

1.2. ES savo išlaidų programas įgyvendina septynerių metų ciklais arba daugiametės 
finansinės programos (DFP) laikotarpiais. Pastaraisiais metais vyko intensyvus 
pasirengimas 2021–2027 m. DFP. DFP grindžiama išsamiu teisės aktų rinkiniu, kurį siūlo 
Komisija ir priima Parlamentas ir Taryba, laikydamiesi Sutartyje dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) nustatytų procedūrų. Jis apima: 

o DFP reglamentą, kuriame nustatytas bendras ES biudžeto dydis, taip pat jo 
pagrindinė struktūra (padalyta į išlaidų kategorijas, kiekvienai iš jų nustatant 
metinių išlaidų ribas arba viršutines ribas) ir lankstumo taisyklės dėl lėšų 
pervedimo tarp išlaidų kategorijų ir metų. DFP reglamentą vieningai priima Taryba 
pagal specialią teisėkūros procedūrą, gavusi Parlamento pritarimą1; 

o DFP sektorių reglamentus, kuriais nustatomas išlaidų programų teisinis pagrindas 
ir jų pagrindinės taisyklės. Šie reglamentai paprastai priimami pagal įprastą 
teisėkūros procedūrą2, o Parlamentas ir Taryba veikia vienodomis sąlygomis kaip 
teisės aktų leidėjai. 

1.3. Pagrindinis veiksnys, turintis įtakos DFP išlaidų programų veiksmingumui, yra jų 
savalaikė pradžia ir įgyvendinimas. Teikdama pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų dėl 2021–2027 m. DFP, Komisija paskelbė apie savo tikslą juos priimti iki 
2019 m. gegužės mėn. vykusių Europos Parlamento rinkimų3. Savo parengtoje 
Komisijos pasiūlymo apžvalgoje4 įvertinome šį tikslą kaip pernelyg plataus užmojo (nes 
pagal jį daroma prielaida, kad teisėkūros procesas galėtų būti baigtas per vienus metus, 
palyginti su dvejais su puse ankstesnio DFP laikotarpio metų), tačiau pabrėžėme jo 
svarbą nedelsiant įgyvendinti naujas išlaidų programas. Kaip matyti iš 1.1 diagramos, iš 
tikrųjų teisėkūros procesas, po kurio buvo rengiama 2021–2027 m. DFP, truko daugiau 
kaip trejus metus. BŽŪP teisės aktų atveju šis procesas vis dar buvo vykdomas tuo 

                                                      
1 SESV 312 straipsnis. 

2 SESV 294 straipsnis. 

3 COM(2018) 321 final, p. 28. 

4 Apžvalga Nr. 06/2018 Apžvalginis pranešimas „Komisijos pasiūlymas dėl 2021–2027 m. 
daugiametės finansinės programos“, 2018 m. liepos mėn., 17 dalis. 
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metu, kai užbaigėme savo audito darbą, susijusį su šiuo skyriumi, o 2020 m. gruodžio 
mėn. buvo priimtas pereinamojo laikotarpio reglamentas, kuriuo užtikrinamas BŽŪP 
tęstinumas pagal 2014–2020 m. taisykles iki 2022 m. pabaigos. Dalį vėlavimo galima 
sieti su COVID-19 pandemijos protrūkiu, dėl kurio nuo 2020 m. pradžios iš esmės 
pasikeitė ES prioritetai ir ES veiksmų programavimas, todėl buvo skubiai peržiūrėti DFP 
pasiūlymai ir parengtas NGEU dokumentų rinkinys. 

1.1 diagrama. 2021–2027 m. DFP sektorių teisės aktų priėmimas užtruko 
beveik vieneriais metais ilgiau nei ankstesniu laikotarpiu 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis EUR-Lex duomenimis. 

Priėmimas 
Reglamentai:  

Pasiūlymas

Iš pradžių planuotas 
priėmimas

Ankstesnė DFP

Ankstesnė DFP

2021–2027 m. DFP
202220192018 2020 2023

12/2020

2021

DFP reglamentas
5/2018 5/2019

vykdoma

BŽŪP reglamentai: 1) strateginiai planai,
2) bendras rinkos organizavimas ir
3) horizontaliosios programos6/2018 5/2019

6/2021

Kaimynystės ir vystomojo 
bendradarbiavimo reglamentas: 1) KVTBP6/2018 5/2019

6/2021

Sanglaudos reglamentai: 1) ERPF + SF ir 
2) bendrosios nuostatos

5/2018 5/2019

20122011

6/2011

10/2011

12/2011

10/2011

2013

12/2013

12/2013

12/2013

3/2014

2014–2020 m. DFP

2016

Sanglaudos reglamentai: 1) ERPF, 2) SF ir 
3) bendrosios nuostatos

BŽŪP reglamentai: 1) tiesioginės išmokos, 

2) EŽŪFKP, 3) bendras rinkos organizavimas 
ir 4) horizontaliosios programos

Kaimynystės ir vystomojo bendradarbiavimo 
reglamentai: 1) VBP ir 2) EKP

2016 2016 

DFP reglamentas 
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1.4. ES parengė principus, kuriais siekiama padėti užtikrinti, kad jos teisės aktai 
(įskaitant DFP teisės aktus, bet jais neapsiribojant) būtų aukštos kokybės. 2016 m. 
Parlamentas, Taryba ir Komisija sudarė tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės 
teisėkūros, o 2017 m. Komisija paskelbė geresnio reglamentavimo gaires (atnaujintas 
2015 m. geresnio reglamentavimo gaires) ir išsamių pastabų rinkinį su gairėmis, 
patarimais ir geriausios patirties pavyzdžiais, vadinamą geresnio reglamentavimo 
priemonių rinkiniu. Tiek susitarime, tiek gairėse pripažįstama, kad teisės aktų kokybė 
(kuri DFP teisės aktų atveju turi įtakos išlaidų programų struktūrai ir būsimam 
veiksmingumui), priklauso nuo kelių pagrindinių elementų, be kita ko apimančių: 

o vertinimus, t. y. nepriklausomus politikos arba (DFP atveju) išlaidų programos 
veiksmingumo, efektyvumo, nuoseklumo, tinkamumo ir ES pridėtinės vertės 
vertinimus. Jie gali būti atliekami ex post, t. y. visiškai įgyvendinus politiką ar 
programą, arba laikotarpio viduryje, t. y. įgyvendinimo laikotarpiu;  

o poveikio vertinimus, kuriuose analizuojamas galimas politikos iniciatyvos arba 
(DFP atveju) siūlomos išlaidų programos poveikis. Jie grindžiami patirtimi, įgyta 
įgyvendinant ankstesnes programas, kaip nustatyta atitinkamuose vertinimuose. 
Juose taip pat gali būti daromos nuorodos į ankstesnes audito išvadas ir 
rekomendacijas. 
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Apimtis ir metodas 
1.5. Pagrindinis audito klausimas, susijęs su šiuo skyriumi, – ar ir kaip Komisija bei 
Parlamentas ir Taryba pasinaudojo per ankstesnius DFP laikotarpius įgyta patirtimi, kad 
pagerintų 2021–2027 m. laikotarpio išlaidų programų struktūrą ir veiksmingumą. 
Daugiausia dėmesio skyrėme įgytai patirčiai, kuri yra svarbi užtikrinant programų 
veiksmingumą. Atsakydami į šį klausimą, analizavome, ar: 

o yra procesas, per kurį Komisija įgytą patirtį gali įtraukti į savo pasiūlymus dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų (1.9–1.23 dalys). 

o Komisijos pasiūlymuose dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų atsižvelgiama į 
patirtį, įgytą atliekant vertinimus, auditus ir poveikio vertinimus (1.24–1.27 dalys); 

o esminiai pakeitimai, galintys turėti įtakos šių siūlomų išlaidų programų 
veiksmingumui, gali būti siejami su poveikio vertinimais (įskaitant Parlamento 
arba Tarybos parengtus vertinimus) arba kitais įgytos patirties šaltiniais (1.28–
1.32 dalys). 

1.6. Iš 48 2021–2027 m. laikotarpiui nustatytų išlaidų programų daugiausia dėmesio 
skyrėme penkioms, kurios kartu sudaro 60 % viso DFP biudžeto: 

o dviem programoms pagal DFP 2 išlaidų kategoriją „Sanglauda, atsparumas ir 
vertybės“: 1) Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) ir 2) Sanglaudos fondas 
(SF); 

o dviem programoms pagal DFP 3 išlaidų kategoriją „Gamtos ištekliai ir aplinka“, 
kurios sudaro du bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) ramsčius: 3) Europos žemės 
ūkio garantijų fondas (EŽŪGF) ir 4) Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) ir 

o vienai programai pagal DFP 6 išlaidų kategoriją „Kaimyninės šalys ir pasaulis: 5) 
Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė (KVTBP). 

1.7. Kaip parodyta 1.1 lentelėje, patikrinome šešias teisėkūros procedūras, 
susijusias su šiomis programomis, taip pat vieną procedūrą, susijusią su visa DFP 
(įskaitant 17 susijusių vertinimų ir tris poveikio vertinimus). 
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1.1 lentelė. Apžvelgėme šešias teisėkūros procedūras, susijusias su 
penkiomis programomis, ir vieną procedūrą, susijusią su visa DFP. 

Teisėkūros procedūra Reglamentas Susijusios programos 

2018/0197/COD ERPF ir Sanglaudos fondo 
reglamentas  

ERPF ir SF 
2018/0196/COD Bendrųjų nuostatų 

reglamentas 

2018/0216/COD Reglamentas dėl BŽŪP 
strateginių planų* 

EŽŪGF ir EŽŪFKP 
(BŽŪP) 2018/0218/COD Bendro žemės ūkio rinkų 

organizavimo reglamentas* 

2018/0217/COD BŽŪP horizontalusis 
reglamentas* 

2018/0243/COD KVTBP reglamentas KVTBP 

2018/0132/APP DFP reglamentas Visi 
* Pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto – tuo metu, kai baigėme savo audito darbą, 
reglamentas dar nebuvo priimtas. 

Šaltinis: Audito Rūmai. 

1.8. Visus šiuos pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų Komisija 
pateikė 2018 m. gegužės ir birželio mėn. Mums baigus vykdyti savo audito darbą 
2021 m. rugsėjo mėn., teisėkūros institucijos dar nebuvo patvirtinusios BŽŪP teisės 
aktų. Todėl dėl dviejų BŽŪP programų negalėjome aprėpti Komisijos pasiūlymų dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų pakeitimų. Išsamus mūsų metodo ir metodikos 
aprašymas pateikiamas priedėlyje. 
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Geresnio reglamentavimo metodas 
padeda Komisijai nustatyti įgytą patirtį 
1.9. Komisijos geresnio reglamentavimo metodas padeda nustatyti įgytą patirtį ir ja 
pasinaudoti siekiant pagerinti veiksmingumą. Tikrinome, ar Komisija laikėsi tam tikrų 
pagrindinių šio metodo reikalavimų, kurie, mūsų nuomone, padeda tam, kad ES 
politikos formavimas taptų labiau pagrįstas įrodymais ir skaidresnis: 

o patirtis, įgyta vertinant ankstesnius ES veiksmus, turėtų būti prieinama ir ja turėtų 
būti remiamasi nuo pat pradžių atliekant poveikio vertinimą (principas 
„pirmiausia įvertinti“). Siekiant padėti rengti naujas iniciatyvas, turėtų būti 
prieinami atitinkami su vertinimais susiję įrodymai; 

o vertinimai ir poveikio vertinimai turėtų būti skelbiami; 

o Vertinimo išvadose turėtų būti aiškiai nurodyta įgyta patirtis, o atsakingi 
generaliniai direktoratai (GD) turėtų nustatyti atitinkamus tolesnius veiksmus; 

o poveikio vertinimuose politikos galimybės turi būti lyginamos atsižvelgiant į jų 
ekonominį, socialinį poveikį ir poveikį aplinkai. Visas atitinkamas poveikis turėtų 
būti vertinamas kokybiškai ir, jei įmanoma, kiekybiškai; 

o prieš Komisijai pateikiant pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, 
Reglamentavimo patikros valdyba, kurią Komisija įsteigė 2016 m. siekdama 
įvertinti visų poveikio vertinimų ir pagrindinių vertinimų kokybę, paprastai turi 
pateikti teigiamą nuomonę dėl pridedamo poveikio vertinimo. 

Komisija iš esmės laikėsi principo „pirmiausia įvertinti“, o 
ribotumai daugiausia susiję su DFP ciklu 

1.10. Kalbant apie ES išlaidų programas, ne tik dėl to, kad reikia laiko programų 
išdirbiams ir išdavoms pasiekti, bet ir dėl laiko, kurio reikia jiems įvertinti, sunku 
visapusiškai taikyti principą „pirmiausia įvertinti“. Pavyzdžiui, atliekant kito DFP 
laikotarpio poveikio vertinimą, neįmanoma laiku atsižvelgti į programos ex post 
vertinimą. Geriausia būtų kito DFP laikotarpio poveikio vertinimus grįsti dabartinio DFP 
laikotarpio vidurio vertinimais (kurie, jei tokie yra parengti5, gali būti tik preliminarus 
programos veiksmingumo vertinimas) ir ankstesnės DFP ex post vertinimais. Šį poveikį 

                                                      
5 Taip pat žr. mūsų 2020 m. metinės ataskaitos 2.31 dalį. 
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dar labiau sustiprina „n+ 3“ taisyklė, pagal kurią tam tikrų programų atveju mokėjimus 
galima atlikti per trejus metus nuo atitinkamo biudžetinio įsipareigojimo prisiėmimo 
(žr. 1.2 diagramą). 

1.2 diagrama. Geriausiu atveju su DFP susijusiuose poveikio 
vertinimuose naudojami ankstesnio laikotarpio vidurio vertinimai ir prieš 
jį einančio laikotarpio ex post vertinimai 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 

1.11. Dėl į mūsų imtį įtrauktų teisėkūros procedūrų Reglamentavimo patikros 
valdyba padarė išvadą6, kad Komisija iš esmės laikėsi principo „pirmiausia įvertinti“. 
Vienintelė išimtis buvo pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl BŽŪP 
rinkinys. Šiuo atveju, nors Komisija galėjo remtis kai kuriais neseniai atliktais BŽŪP 
vertinimais, išsamus tokių vertinimų rinkinys (arba 2007–2013 m. DFP ex post 
vertinimas, arba 2014–2020 m. DFP laikotarpio vidurio vertinimas), apimantis visus 
svarbius BŽŪP aspektus, nebuvo parengtas laiku, kad jį būtų galima panaudoti atliekant 
poveikio vertinimą. Atsižvelgiant į 1.10 dalyje aprašytus apribojimus, mūsų vertinimas 
dėl principo „pirmiausia įvertinti“ patvirtina Reglamentavimo patikros valdybos 
vertinimą. 

1.12. Komisija neatliko savo pasiūlymo dėl Bendrųjų nuostatų reglamento, kuriame 
išdėstytos svarbios horizontaliosios taisyklės, taikomos ERPF, SF ir kitoms šešioms 
programoms, poveikio vertinimo. Savo nuomonėje7 dėl pasiūlymo pakomentavome, 
kad tai skyrėsi nuo to, ką Komisija buvo padariusi 2011 m. 2014–2020 m. laikotarpiu. 
Nesant poveikio vertinimo, nebuvo pakankamai įrodymų, kad Komisija savo pasiūlyme 

                                                      
6 Reglamentavimo patikros valdybos 2018 m. metinė ataskaita, priedas: poveikio vertinimai ir 

vertinimai. 

7 Nuomonės Nr. 6/2018 dėl Bendrųjų nuostatų reglamento 5, 81 ir 113 dalys. 

2021–2027 m. DFP

Laikotarpio vidurio vertinimas

Poveikio vertinimas

2014–2020 m. DFPPoveikio vertinimas Ex post vertinimas

2007–2013 m. DFP Ex post vertinimas

Laikotarpio vidurio vertinimas
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priėmė optimalius sprendimus dėl tam tikrų pagrindinių parametrų ir priemonių, 
turinčių įtakos atitinkamų programų įgyvendinimui. 

Vertinimai ir poveikio vertinimai skelbiami, tačiau juos gali būti 
sunku rasti 

1.13. 2015 m. geresnio reglamentavimo gairėmis buvo pakeistas vertinimų atlikimo 
būdas. Komisija anksčiau buvo pasamdžiusi išorės ekspertus vertinimams atlikti. 
Parengusi naujas gaires, Komisija pradėjo vertinimus rengti viduje – skelbdama 
atitinkamų generalinių direktoratų tarnybų darbinius dokumentus (SWD). Išorės 
ekspertų atlikti vertinimo tyrimai vis dar naudojami kaip vieni svarbiausių duomenų. 
Vertinimų ir susijusių tyrimų rezultatams perduoti naudojami įvairūs kanalai. Su išorės 
vertinimo tyrimais galima susipažinti svetainėje „EU Bookshop“, o vertinimų ir poveikio 
vertinimų SWD dokumentus galima rasti EUR-Lex, oficialiame Komisijos dokumentų 
registre ir portale „Išsakykite savo nuomonę“. Dažnai atitinkamus dokumentus taip pat 
galima rasti atitinkamose generalinių direktoratų interneto svetainėse8. 

1.14. Vertinimų ir poveikio vertinimų paskelbimas suteikia svarbią galimybę 
bendradarbiauti su suinteresuotaisiais subjektais ir plačiąja visuomene. Vertinimo 
metu nustatytų faktų sklaida yra būtina aktyvios diskusijos sąlyga. Siekiant užtikrinti 
kuo didesnį skaidrumą ir lengvesnę prieigą, Komisijos gairėse nurodyta, kad galutinio 
vertinimo SWD dokumentai turi būti skelbiami centralizuotai kartu su susijusiu išorės 
tyrimu ir Reglamentavimo patikros valdybos nuomone (jei taikoma)9. 

1.15. Tačiau nėra vieno bendro prieigos taško visiems paskelbtiems, vykdomiems ir 
planuojamiems vertinimams ir poveikio vertinimams. Rasti svarbią informaciją yra 
sudėtinga. 2021 m. balandžio mėn. Komisijos komunikate dėl geresnio reglamentavimo 
numatyta susieti įvairius įrodymų registrus bei portalus ir užmegzti ryšius su Europos 
Parlamentu ir Taryba, kad būtų sukurtas bendras įrodymų registras – bendras 
teisėkūros portalas. Tai leis visiems, kurie domisi ES politikos formavimu, lengvai rasti 
visus įrodymus, kuriais grindžiama konkreti iniciatyva10. 

                                                      
8 Evaluation in the European Commission; Rolling Check-List and State of Play, PE 611.020, 

Europos Parlamento tyrimų tarnyba, 2017 m. lapkričio mėn. 

9 Geresnio reglamentavimo gairės, Chapter VI. Guidelines on evaluation (including fitness 
checks), Europos Komisija. 

10 Geresnis reglamentavimas:bendromis jėgomis renkime geresnius teisės aktus, Europos 
Komisija. 
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Vertinimuose suformuluojama įgyta patirtis, tačiau tolesni 
veiksmai nėra aiškiai nustatyti 

1.16. Pagal geresnio reglamentavimo gaires, vertinimo išvadose turi būti nurodyta 
įgyta patirtis, taip prisidedant prie būsimos politikos plėtojimo. Apskritai, mūsų 
tikrintuose vertinimuose buvo aiškiai suformuluota įgyta patirtis. Ji buvo pateikta 
specialiame skirsnyje, todėl ją buvo lengva rasti. 

1.17. Geresnio reglamentavimo gairėse taip pat nurodyta, kad vertinimo rezultatai 
turėtų būti vertinami ir prireikus turėtų būti papildomi tolesniais veiksmais. Gairėse 
reikalaujama, kad su vertinimo rezultatais susiję tolesni veiksmai būtų nustatyti 
atitinkamų Komisijos generalinių direktoratų paskelbtuose metiniuose valdymo 
planuose. Gairėse taip pat teigiama, kad planuojamų tolesnių veiksmų nustatymas ir 
dalijimasis jais yra atsakomybės ir atskaitomybės už ES veiksmus pripažinimo dalis ir 
užtikrina skaidrumą. 

1.18. Išanalizavome Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD (AGRI GD), Regioninės ir 
miestų politikos GD (REGIO GD), Kaimynystės politikos ir plėtros derybų GD (NEAR GD) 
ir Tarptautinės partnerystės (INTPA GD) 2018–2021 m. valdymo planus. Nustatėme, 
kad juose nebuvo aiškiai nustatyti tolesni veiksmai, susiję su ES išlaidų programų 
vertinimų rezultatais. Be to, iš 17 mūsų tikrintų vertinimų nustatėme du tolesnių 
veiksmų planų pavyzdžius, kurie yra atskiri Komisijos vidaus dokumentai, todėl viešai 
neskelbiami. Taip pat patikrinome Komisijos vidaus nurodymus dėl tokių to paties 
laikotarpio valdymo planų rengimo. Nustatėme, kad 2018 ir 2019 m. valdymo planų 
nurodymuose buvo nustatytas reikalavimas įtraukti su vertinimais susijusius tolesnius 
veiksmus, tačiau tai nebebuvo taikoma 2020 ir 2021 m. nurodymų versijoms. 

Poveikio vertinimuose pateikiamos įvairios galimybės, tačiau jų 
kiekybinė analizė ribota 

1.19. Geresnio reglamentavimo gairėse nustatyta, kad atliekant poveikio 
vertinimus politikos galimybės turėtų būti lyginamos atsižvelgiant į jų ekonominį, 
socialinį poveikį ir poveikį aplinkai, kai įmanoma, naudojant kiekybines sąnaudas ir 
naudą. Mūsų patikrintuose poveikio vertinimuose pateiktos įvairios galimybės, tačiau 
jos ne visada buvo visapusiški alternatyvūs scenarijai, apimantys visus svarbius 
programos aspektus. Kalbant apie juose aptartus aspektus, įvairios galimybės buvo 
palyginamos, daugiausia remiantis kokybine informacija, nes kiekybinė informacija, 
pavyzdžiui, sąnaudų ir naudos arba ekonominio veiksmingumo analizė buvo ribota 
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(žr. 1.2 lentelę). Atitinkama kiekybinė analizė gali padėti skaitytojams geriau įvertinti 
santykinius poveikio vertinime rekomenduojamos galimybės privalumus. 

1.2 lentelė. Poveikio vertinimuose pateikiamos įvairios kokybiniu 
požiūriu palyginamos galimybės, tačiau jų kiekybinė analizė yra ribota 

ERPF ir Sanglaudos 
fondas 

EŽŪGF ir EŽŪFKP KVTBP 

Kelių galimybių pristatymas 

Poveikio vertinime 
pateikiamas pradinis 
scenarijus ir trys 
galimybės, kaip įsisavinti 
planuojamą 10 % išlaidų 
sumažinimą: 1) vienodas 
sumažinimas visose 
srityse, 2) geografinis 
sutelkimas (lėšų 
nemažinimas mažiau 
išsivysčiusioms šalims) ir 
3) paramos telkimas pagal
temas (pirmenybė
inovacijų, MVĮ ir aplinkos
srityse).

Poveikio vertinime 
pateikiamas pradinis 
scenarijus ir trys 
galimybės. Šios galimybės 
nėra tarpusavyje 
nesuderinamos, bet 
apima įvairius prioritetus, 
kuriems valstybės narės 
gali teikti pirmenybę. 

Poveikio vertinime 
pateiktos galimybės 
veikiau yra vienos 
galimybės variantai, nes 
visa lyginamoji analizė 
apsiriboja klausimu, kurias 
išorės priemones ir 
biudžeto garantijas 
sujungti į KVTBP. 

Palyginamumas 

Galimybių privalumų ir 
trūkumų analizė, 
daugiausia dėmesio 
skiriant įvertintam 
poveikiui ES BVP. 

Pagal kiekvieną galimybę 
numatomo veiksmingumo 
siekiant BŽŪP tikslų 
analizė. 

Atskirų išorės priemonių 
sujungimo į KVTBP 
privalumų ir trūkumų 
analizė, po kurios 
pateikiamos išvados dėl 
kiekvienos priemonės. 

Kiekybinis įvertinimas 

Poveikio vertinime trūksta 
išsamios sąnaudų ir 
naudos analizės arba 
ekonominio 
veiksmingumo analizės. 

Poveikio vertinimas apima 
kiekybinę aplinkos ir 
ekonominių aspektų, 
pavyzdžiui, paskirstymo 
poveikio analizę, tačiau 
jame nepateikta išsami 
sąnaudų ir naudos arba 
ekonominio 
veiksmingumo analizė. 

Poveikio vertinime 
daugiausia dėmesio 
skiriama panašiems 
tikslams ir suderinamumo 
aspektams, nenurodant 
kiekybinio įvertinimo. 
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ERPF ir Sanglaudos 
fondas 

EŽŪGF ir EŽŪFKP KVTBP 

Tinkamiausios galimybės nustatymas 

Taip, tai yra aiškiai 
padaryta (trečia galimybė, 
t. y. paramos telkimas
pagal temas).

Ne, iš poveikio vertinimo 
matyti, kad geriausias 
pasirinkimas galėtų būti 
įvairių pateiktų galimybių 
derinys. 

Taip, poveikio vertinime 
daroma išvada, kurios 
priemonės turėtų būti 
sujungtos į KPTBP. 

Šaltinis: Audito Rūmai. 

Reglamentavimo patikros valdyba padeda gerinti vertinimų ir 
poveikio vertinimų kokybę 

1.20. Vadovaudamasi geresnio reglamentavimo gairėmis, Reglamentavimo
patikros valdyba vertina visų, jos nuomone, svarbių poveikio vertinimų ir atrinktų 
vertinimų kokybę. Kaip parodyta 1.3 diagramoje, Reglamentavimo patikros valdybos 
darbo krūvis yra didelis: 2017–2020 m. ji išnagrinėjo 171 poveikio vertinimą ir 
58 vertinimus – iš viso 229 atvejus. Iš jų 42 (18 %) buvo tiesiogiai susiję su DFP. 
Reglamentavimo patikros valdybos darbo krūvis vidutiniškai siekia apie 60 atvejų per 
metus, tačiau svyruoja priklausomai nuo DFP ir platesnio ES politinio ciklo. 

1.21. Kiekvienu peržiūrėtu atveju Reglamentavimo patikros valdyba pateikia
nuomonę, kuri gali būti neigiama arba teigiama (arba poveikio vertinimų atveju taip 
pat gali būti „teigiama su išlygomis“). Poveikio vertinimai, dėl kurių, juos pirmą kartą 
pateikus, Reglamentavimo patikros valdybos nuomonė yra neigiama, turi būti 
performuluoti atsižvelgiant į RPV pastabas ir iš naujo pateikti kitai peržiūrai. Šis antrasis 
pateikimas paprastai yra galutinis. Jei Reglamentavimo patikros valdyba laikysis 
neigiamos nuomonės, tik už institucijų ryšius ir perspektyvas atsakingas Komisijos 
pirmininko pavaduotojas gali pritarti tam, kad būtų pradėtos tarnybų tarpusavio 
konsultacijos prieš Komisijos narių kolegijai nusprendžiant, ar imtis iniciatyvos. Kalbant 
apie vertinimus, neigiama Reglamentavimo patikros valdybos nuomonė neužkerta 
kelio skelbimui, bet daugeliu atvejų susiję generaliniai direktoratai pataiso projektą ir 
prašo teigiamos nuomonės vertinimą pateikus antrą kartą. 

1.22. Be to, Reglamentavimo patikros valdyba įvertina kiekvieno vertinimo ir
poveikio vertinimo projekto kokybę po kiekvieno pateikimo ir atitinkamos galutinės 
versijos kokybę prieš paskelbimą, naudodama balus pagal įvairius kriterijus. 
Reglamentavimo patikros valdyba vidutiniškai įvertino galutinių poveikio vertinimų ir 
vertinimų kokybę 15 % geresniais balais, palyginti pirmųjų jos peržiūrėtų projektų 
balais. Šis pagerėjimas buvo didesnis tais atvejais, kai pradinis vertinimas buvo 
neigiamas (29 %), tačiau taip pat buvo pastebėtas ir tais atvejais, kai pradinė nuomonė 
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buvo teigiama (10 %), kai Reglamentavimo patikros valdyba patikėjo susijusiems 
generaliniams direktoratams įgyvendinti jos peržiūros pastabas iš naujo nepateikiant 
vertinimo. Su vertinimais ir poveikio vertinimais, taip pat su DFP ir ne DFP atvejais 
susiję pagerėjimai buvo panašūs. 

1.3 diagrama. Reglamentavimo patikros valdyba padeda gerinti poveikio 
vertinimų ir vertinimų kokybę 

Šaltinis: Audito Rūmai. 
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1.23. Peržiūrėjome šešis su DFP susijusius atvejus: tris poveikio vertinimus ir tris 
vertinimus. Mums pavyko nustatyti konkrečių kokybės pagerėjimų, sietinų su 
Reglamentavimo patikros valdybos peržiūra. Taip pat nustatėme, kad Reglamentavimo 
patikros valdybos atlikti šių bylų kokybės vertinimai, susiję tiek su pradine, tiek su 
galutine redakcija, buvo pagrįsti. 
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Komisija parengė savo pasiūlymus dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų 
atsižvelgdama į įgytą patirtį 
1.24. Nustatėme, kad septyniuose mūsų patikrintuose pasiūlymuose dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų Komisija iš esmės atsižvelgė į patirtį, įgytą atliekant 
atitinkamus vertinimus ir auditus, nors ne visada visapusiškai ir kai kuriais atvejais tik 
ribotai. Be to, Komisijos pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo pagrindinio 
teisės akto, kuriuo reglamentuojama tam tikra programa, yra tik pirmas žingsnis ją 
rengiant ir pats savaime negali užtikrinti programos veiksmingumo pagerinimo. Pirma, 
remiantis tokiu pasiūlymu priimti teisės aktai yra Europos Parlamento ir Tarybos 
teisėkūros derybų rezultatas, dažnai įtraukiant esminius pakeitimus. Antra, kai kurie 
pagrindiniai reikalavimai ir tvarka vis dar turi būti nustatyti žemesnio lygmens 
įgyvendinimo ir deleguotuosiuose aktuose. Komisija, pasikonsultavusi su komitetais, 
kuriuos sudaro valstybių narių atstovai, priima įgyvendinimo aktus ir, atsižvelgdama į 
valstybių narių ekspertų nuomonę, priima deleguotuosius aktus, Europos Parlamentui 
ir Tarybai turint teisę pareikšti prieštaravimą, kad šie įsigaliotų. Pasidalijamojo valdymo 
srityje programų veiksmingumas iš esmės priklausys nuo konkrečių įvairių veiksmų 
programų, BŽŪP strateginių planų ir panašių programavimo dokumentų nuostatų, 
kurias valstybės narės turi pasiūlyti, o Komisija patvirtinti prieš įgyvendinimui faktiškai 
prasidedant. 

1.25. Šiame skirsnyje pristatome tris įgytos patirties pavyzdžius ir nagrinėjame, 
kaip Komisija į juos atsižvelgė savo pasiūlymuose dėl teisėkūros procedūra priimamų 
aktų. Pirmasis jų susijęs su bendra ES išorės veiksmų struktūra, kurią Komisija iš esmės 
pakeitė reaguodama į anksčiau nustatytus faktus ir pateiktas rekomendacijas 
(žr. 1.1 langelį). 

1.1 langelis 

Įgyta patirtis: reikėtų konsoliduoti įvairias išorės veiksmų priemones 

Kokia buvo problema ir kokia patirtis buvo įgyta? 

2014–2020 m. DFP išlaidų kategorijoje „Europos vaidmuo pasaulyje“ kartu 
egzistavo daug išorės finansavimo priemonių. Šių priemonių laikotarpio vidurio 
vertinimuose nustatyta, kad dėl programų įvairovės kilo rizika, kad veiksmai bus 
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dubliuojami, bus prarasta sinergija ir padaugės įgyvendinimo priemonių11. Juose 
pabrėžta, kad reikia supaprastinti darbo metodus ir padidinti nuoseklumą. 

Teigėme, kad dėl į ES biudžetą neįtrauktų daugelio priemonių, pavyzdžiui, EPF, 
egzistavimo didėja veiklos tvarkos sudėtingumas ir mažėja atskaitomybė12. 
Komisija tai pripažino savo 2017 m. diskusijoms skirtame dokumente dėl ES 
finansų ateities, kuriame teigiama: „Papildomų į ES biudžetą neįtrauktų priemonių 
naudojimas turėtų būti kuo retesnis, nes tai iškreipia biudžeto vaizdą ir kelia 
pavojų demokratinei kontrolei, skaidrumui ir geram valdymui.“ 

Kaip Komisija pritaikė įgytą patirtį savo pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto? 

Ši įgyta patirtis paskatino Komisiją pasiūlyti persvarstytą išorės finansavimo 
priemonių struktūrą, kad būtų padidintas regioninių ir teminių programų 
nuoseklumas ir supaprastintos procedūros13. 2021 m. birželio mėn., priėmus 
KPTBP reglamentą, gerokai sumažėjo išorės veiksmų priemonių skaičius, ir 
aštuonios14 anksčiau buvusios atskiros priemonės (įskaitant EPF, kuris dabar 
įtrauktas į biudžetą) sujungiamos į vieną išorės veiksmų finansavimo priemonę. 

Tačiau manome, kad dar per anksti visapusiškai įvertinti, kokiu mastu KPTBP 
praktiškai bus supaprastinta ir bus užtikrintas didesnis nuoseklumas. Būsimas 
programavimas ir vėlesnis įgyvendinimas parodys, kokiu mastu šie tikslai yra 
pasiekti. 

1.26. Kitas pavyzdys yra susijęs su veiksmingumo sanglaudos srityje stebėsena ir 
vertinimu. Šiuo atveju Komisija pritaikė įgytą patirtį ir nustatė ERPF, SF ir susijusių 
programų bendrų rezultatų rodiklių rinkinį (žr. 1.2 langelį). Tačiau tai padidino bendrą 
ES lygmens rodiklių skaičių, o tai yra kompromisas, susiję su kita įgyta patirtimi, t. y. 

                                                      
11 Žr.COM(2017) 720 final, p. 20 ir SWD(2017) 601 final, p. 22. 

12 Žr. Apžvalgą Nr. 01/2018 „Future of EU finances: reforming how the EU budget operates 
(Briefing Paper)“, 2018 m. vasario mėn., 26–30 ir 40 dalys ir mūsų 2016 m. metinės 
ataskaitos 2.29–2.31 dalys ir 2.8 langelis. 

13 Poveikio vertinimas, pridedamas prie pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės, p. 19. 

14 Vystomojo bendradarbiavimo priemonė (VBP), Europos demokratijos ir žmogaus teisių 
rėmimo priemonė (EDŽTRP), Europos kaimynystės priemonė (EKP), priemonė, kuria 
prisidedama prie stabilumo ir taikos (IcSP), bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje 
priemonė (BBSSP), Partnerystės priemonė (PP), Bendras įgyvendinimo reglamentas (BĮR) ir 
Europos plėtros fondas (EPF). 
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kad Komisija turėtų naudoti mažiau rodiklių (kurie turėtų būti aktualesni), įskaitant ir 
ES lygmeniu. Tokie kompromisai dažnai yra neišvengiami rengiant išlaidų programas. 

1.2 langelis 

Įgyta patirtis: ERPF ir SF turėtų būti nustatyti bendri rezultatų 
rodikliai 

Kokia buvo problema ir kokia patirtis buvo įgyta? 

2014–2020 m. DFP teisės aktuose dėl ERPF ir SF nustatytas bendrų išdirbių rodiklių 
sąrašas. Tačiau šiems dviem fondams nebuvo nustatyti jokie bendri rezultatų 
rodikliai. 

Vietoj to buvo atskirai nustatyti skirtingi rezultatų rodiklių rinkiniai kiekvienai 
veiksmų programai, todėl padidėjo administracinė našta ir neįmanoma prasmingai 
apibendrinti rezultatų ES lygmeniu. Rekomendavome, kad 2021–2027 m. DFP 
Komisija pasiūlytų bendrų rezultatų rodiklių rinkinį15. 

Kaip Komisija pritaikė įgytą patirtį savo pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto? 

Komisija atliko 2014–2020 m. rodiklių analizę, kad įvertintų galimybę išplėsti 
bendrų išdirbių rodiklių sąrašą ir galimybes parengti su ERPF ir SF susijusios veiklos 
po 2020 m. bendrų tiesioginių rezultatų rodiklių sąrašą. 

Į 2021–2027 m. programavimo laikotarpio teisės aktų rinkinį įtrauktas su ERPF ir 
SF susijusių bendrų rezultatų rodiklių sąrašas. Šiais rezultatų rodikliais bus 
matuojamas remiamos veiklos poveikis paramos gavėjams (įskaitant trumpalaikį 
poveikį). 

 

1.27. Kai kuriais atvejais Komisijos pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų 
aktų tik iš dalies atspindėjo įgytą patirtį. Šio atspindėjimo iš dalies pavyzdys – BŽŪP 
indėlio į klimato politiką didinimo ir realistiško jo vertinimo klausimas (žr. 1.3 langelį). 

                                                      
15 Žr. Specialiąją ataskaitą Nr. 02/2017 „Komisijos derybos dėl 2014–2020 m. partnerystės 

susitarimų ir sanglaudos programų: lėšos naudojamos tikslingiau atsižvelgiant į strategijos 
„Europa 2020“ prioritetus, tačiau veiksmingumo vertinimo tvarka darosi vis sudėtingesnė“ 
ir Specialiąją ataskaitą Nr. 21/2018 „ERPF ir ESF projektų 2014–2020 m. laikotarpiu atranka 
ir stebėjimas daugeliu bruožų vis dar labiausiai orientuoti į išdirbius“. 
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1.3 langelis 

Įgyta patirtis: BŽŪP indėlio į klimato politiką vertinimo metodas 
turėtų geriau atspindėti tikrovę 

Kokia buvo problema ir kokia patirtis buvo įgyta? 

Siekdama sušvelninti klimato kaitą, ES nustatė keletą šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio mažinimo tikslų: 2020 m. (20 %, palyginti su 1990 m. lygiu), 2030 m. 
(55 %, palyginti su 1990 m. lygiu) ir 2050 m. (nulinis grynasis išmetamųjų teršalų 
kiekis). Žemės ūkio sektorius įtrauktas į visus tris pagrindinius tikslus, tačiau iki šiol 
nebuvo susitarta dėl kiekvieno atskiro žemės ūkio sektoriaus tikslo16. 

BŽŪP indėlis į klimato politiką vertinamas kaip dalis ES įsipareigojimo skirti 
konkrečią savo biudžeto dalį (20 % 2014–2020 m. DFP ir 25 % 2021–2027 m. DFP 
laikotarpiu) veiklai, susijusiai su klimato kaitos švelninimu ir prisitaikymu prie jos. 
Tačiau 2016 m. ataskaitoje17 nustatėme, kad dėl to, kaip buvo taikomas stebėjimo 
metodas, beveik trečdaliu pervertintas BŽŪP indėlis. Taip pat nustatėme, kad 
informacija apie tai, kokie būtų numatomi klimato srities išlaidų rezultatai, 
pavyzdžiui, siekiant sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį, buvo ribota. 
Rekomendavome taikyti konservatyvumo principą ir ištaisyti BŽŪP išlaidų klimato 
srityje pervertinimus. 2021 m. ataskaitoje18nustatėme, kad nors BŽŪP sudarė pusę 
ES klimato srities išlaidų, nuo 2010 m. žemės ūkio sektoriuje išmetamas teršalų 
kiekis beveik nepakito. 

Kaip Komisija pritaikė įgytą patirtį savo pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto? 

Savo Apžvalgoje Nr. 01/202019 nustatėme, kad Komisijos naudojama ES biudžeto 
klimato srities išlaidų stebėjimo metodika iš esmės nepasikeitė. Nors Komisija, 
laikydamasi mūsų rekomendacijos, sumažino įvertintą išmokų už vietoves, kuriose 
esama gamtinių kliūčių, įnašą, ji gerokai padidino įvertintą bazinių išmokų įnašą, 
t. y. naują pagrindinę tiesioginių išmokų ūkininkams formą, remdamasi tuo, kad 
tokiems mokėjimams taikomos „griežtesnės sąlygos“, kurios apėmė ankstesnę 

                                                      
16 Specialioji ataskaita Nr. 18/2019 „ES išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis. 

Ataskaitos teikiamos tinkamai, tačiau reikia geresnių įžvalgų, kaip jį mažinti ateityje“, 
6 langelis. 

17 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 Specialioji ataskaita Nr. 16/2021 „Bendra žemės ūkio politika ir klimatas: sudaro pusę ES 
klimato srities išlaidų, tačiau ūkiuose išmetamas teršalų kiekis nemažėja“. 

19 Apžvalga Nr. 01/2020 „Klimato srities išlaidų ES biudžete stebėjimas“. 
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žalinimo praktiką. Tačiau, kaip nurodėme savo 2018 m. nuomonėje20, būtų 
realistiškiau įvertinti tiesioginių išmokų indėlį į klimato politiką, atsižvelgiant tik į 
išmokėtą paramą toms vietovėms, kuriose ūkininkai faktiškai taiko klimato kaitos 
švelninimo praktiką. 

                                                      
20 Nuomonė Nr. 7/2018 dėl Komisijos pasiūlymų dėl reglamentų, susijusių su bendra žemės ūkio 

politika laikotarpiu po 2020 m., 37 ir 38 dalys. 
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Daliniai DFP teisės aktų projektų 
pakeitimai, iš dalies pagrįsti Komisijos 
poveikio vertinimais, bet papildomų 
Parlamento arba Tarybos parengtų 
vertinimų nėra 
1.28. SESV apibrėžiami Europos Parlamento ir Tarybos teisėkūros įgaliojimai. Abi
institucijos turi demokratinius įgaliojimus ir, laikydamosi Sutartyje nustatytų ribų, gali 
laisvai naudotis šiais teisėkūros įgaliojimais taip, kaip joms atrodo tinkama. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros, kurio šalys yra abi institucijos, 
pateikiamos tam tikros gairės dėl gerosios teisėkūros patirties ir įsipareigojama jos 
laikytis. 15 straipsnyje nustatyta, kad abi institucijos „atliks poveikio vertinimus, 
susijusius su jų padarytais esminiais Komisijos pasiūlymo pakeitimais, kai, jų nuomone, 
tai yra tikslinga ir būtina teisėkūros procesui“. Jos „savo tolesniame darbe paprastai 
remsis Komisijos poveikio vertinimu kaip atskaitos tašku“. Sąvokos „esminis 
pakeitimas“ apibrėžtį pagal 15 straipsnį „turėtų nustatyti atitinkama institucija“. 

1.29. Mūsų patikrintose sektorinėse teisėkūros procedūrose teisėkūros institucijos
ir Taryba, gavusi Parlamento pritarimą, DFP reglamento atveju padarė daug pakeitimų, 
ir manėme, kad kai kurie iš jų yra reikšmingi programų veiksmingumui. Daugeliu atvejų 
tokie pakeitimai galėtų būti bent jau tam tikru mastu susieti su patirtimi, įgyta atliekant 
vertinimus ir auditus, ir su Komisijos poveikio vertinimu. Iš esmės tai buvo taikytina 
įgytai patirčiai, susijusiai su DFP reglamente numatyto lankstumo didinimu 
(žr. 1.4 langelį). 

1.4 langelis 

Įgyta patirtis: DFP turėtų būti lankstesnė, kad būtų galima geriau 
reaguoti į kintančias aplinkybes 

Kokia buvo problema ir kokia patirtis buvo įgyta? 

Savo 2017 m. diskusijoms skirtame dokumente dėl ES finansų ateities Komisija 
pasisakė už tai, kad ES biudžetas būtų vykdomas pagal didesnio lankstumo 
principus, įgyvendinamus taikant stabilią sistemą, teigdama, kad reaguojant į 
krizes ir nenumatytus įvykius būtinas didesnis lankstumas. Savo 2018 m. 
apžvalgoje iš esmės pritarėme Komisijos vertinimui, pridurdami, kad lankstumo 
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priemonės pagal 2014–2020 m. DFP iš esmės buvo naudojamos siekiant pašalinti 
nenumatyto vėlavimo įgyvendinant programas padarinius biudžetui, paliekant 
mažai lankstumo reaguoti į bet kokius tolesnius nenumatytus įvykius. 

Kaip Komisija pritaikė įgytą patirtį 
savo pasiūlyme dėl teisėkūros 

procedūra priimamo akto? 

Kaip Taryba, gavusi Parlamento 
pritarimą, iš dalies pakeitė Komisijos 

pasiūlymą? 

Savo Apžvalgoje Nr. 06/2018 dėl 
Komisijos pasiūlymo dėl 2021–2027 m. 
DFP nustatėme keletą elementų, 
gerokai padidinančių bendrą biudžeto 
lankstumą, įskaitant šiuos elementus: 

Parlamentui pritarus, Taryba paliko 
kai kuriuos pagrindinius Komisijos 
pasiūlymo elementus, tačiau kai 
kuriais svarbiais aspektais jį pakeitė. 
Be kita ko, įvairios specialios 
priemonės aiškiau suskirstytos į 
temines ir netemines priemones, taip 
pat užtikrinant šiuos dalykus: 

o nepanaudotų mokėjimų
asignavimų, t. y. didžiausios
sumos, kurią ES buvo leista
sumokėti konkrečiais metais
(metinių mokėjimų asignavimų
viršutinės ribos), ir faktiškai
sumokėtos sumos skirtumo
perkėlimo į kitus metus ribų,
taikant bendrosios mokėjimų
maržos mechanizmą,
panaikinimą. Tai padėtų
užtikrinti, kad, vėluojant
įgyvendinti programą, būtų
galima skirti lėšų mokėjimams;

o bendrosios mokėjimų maržos
įtraukimą į bendros maržos
priemonę ir pakartotinį
nepanaudotų mokėjimų
asignavimų perkėlimo iš vienų
metų į kitus metus ribų
nustatymą. Kaip ir 2014–2020 m.
DFP, tokios ribos taikomos
paskutiniams trejiems laikotarpio
metams, tačiau šį kartą jos iš viso
yra maždaug 20 % didesnės;

o keturių specialių priemonių,
neįtrauktų į DFP21, dydžio ir
taikymo srities padidinimą iki
2,4 milijardo eurų per metus
(34 % padidėjimas, palyginti su
ankstesne DFP) ir paaiškinimą,
kad visos pagal šias priemones
išleistos sumos papildo metinę
mokėjimų asignavimų viršutinę
ribą;

o nedidelį (4 %) bendros šių
specialių priemonių vertės
sumažinimą iki 2,3 milijardo eurų
per metus, tačiau jų vertė vis tiek
yra 28 % didesnė nei ankstesniu
laikotarpiu. Be to, buvo sukurta
nauja teminė specialioji
priemonė, prisitaikymo prie
„Brexit’o“rezervas, kuriam
nustatyta 5 milijardų eurų

21 Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas, Europos Sąjungos solidarumo 
fondas, neatidėliotinos pagalbos rezervas ir lankstumo priemonė. 
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viršutinė riba visam jo galiojimo 
laikotarpiui. 

o galimybės perkelti bet kokius
nepanaudotus įsipareigojimų
asignavimus į kitus metus
naudojant Sąjungos rezervą ir
leisti juos skirti bet kuriai
politikos sričiai (ne tik su augimu,
užimtumu, migracija ir saugumu
susijusioms sritims, kaip buvo
pagal 2014–2020 m. DFP),
išplėtimą;

o Sąjungos rezervo įtraukimą į
bendros maržos priemonę. Nors
nebuvo teminių šio mechanizmo
naudojimo apribojimų, buvo
nustatyta metinė perkeliamų
sumų riba: 0,04 % ES valstybių
narių bendrų bendrųjų
nacionalinių pajamų;

o galimybės iš naujo panaudoti
panaikintus įsipareigojimus, juos
įtraukiant į Sąjungos rezervą,
sudarymą. Istoriškai panaikinti
įsipareigojimai sudarė 2–
5 milijardus eurų per metus.

o galimybės taip pakartotinai
panaudoti panaikintus
įsipareigojimus panaikinimą.

1.30. Kitais atvejais teisėkūros institucijų padaryti pakeitimai gerokai nukrypo nuo
Komisijos pasiūlymo, kuris buvo parengtas atsižvelgiant į jos įgytą patirtį. Tai galima 
paaiškinti pavyzdžiu, kai teisėkūros institucijos atmetė Komisijos pasiūlymą sutrumpinti 
(nuo trejų iki dvejų metų) laikotarpį, per kurį mokėjimai pagal daugiametes programas 
galėtų būti atliekami ir po biudžetinio įsipareigojimo (žr. 1.5 langelį). 

1.5 langelis 

Įgyta patirtis: taisyklė „n+ 3“ turėtų būti pakeista taisykle „n+ 2“ 

Didelę savo biudžeto dalį ES išleidžia per daugiametes programas, pavyzdžiui, ERPF 
ir SF. Pagal 2014–2020 m. DFP „n+ 3“ taisyklę, tokių programų išlaidos gali būti 
tęsiamos iki 2023 m., t. y. trejus metus po nominalios laikotarpio pabaigos (taip 
pat žr. 1.10 dalį). Tai buvo pokytis, palyginti su ankstesniais laikotarpiais (2000–
2006 m. ir 2007–2013 m.), kai buvo taikoma „n+ 2“ taisyklė. 

„N+ 3“ taisyklė buvo įvesta siekiant suteikti daugiau laiko, kad būtų galima 
kompensuoti lėtą programų įgyvendinimą ir menką lėšų įsisavinimą laikotarpio 
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pradžioje. Tačiau, kaip pastebėjome22, dėl to kilo biudžeto valdymo ir 
veiksmingumo problemų, nes: 

o buvo prisidėta prie neįvykdytų įsipareigojimų, t. y. sumų, kurias Komisija
įsipareigojo išmokėti iš ES biudžeto, bet dar neišmokėjo, augimo;

o buvo padidinta administracinė našta, iki trejų metų pratęsiant laikotarpį,
kuriuo du DFP laikotarpiai, kuriems nustatyti du skirtingi taisyklių rinkiniai,
sutapo;

o susilpnėjo paskatos anksčiau pasiekti išdirbius ir vėlesnius rezultatus, o kai
kuriais atvejais, palyginti su „n+ 2“ taisykle, jie faktiškai atidedami vieniems
metams.

Kaip Komisija pritaikė įgytą patirtį savo 
pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra 

priimamo akto? 

Kaip teisėkūros institucijos iš dalies 
pakeitė Komisijos pasiūlymą? 

2021–2027 m. laikotarpio pasiūlyme dėl 
Bendrųjų nuostatų reglamento Komisija 
grįžo prie n+ 2 taisyklės23. 
Komisija pasiūlė šį pakeitimą 
„siek[dama] skatinti patikimą finansų 
valdymą ir įgyvendinimą laiku“ ir teigė, 
kad tai turėtų būti įmanoma, nes „dėl 
supaprastinimo bus lengviau sumažinti 
programų vėlavimą“24. 
Tačiau, kaip minėta 1.12 dalyje, 
Komisija neparengė poveikio vertinimo 
šiam horizontaliajam pasiūlymui dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto 
pagrįsti. 

Teisėkūros institucijos nusprendė ir 
toliau taikyti „n+ 3“ taisyklę 2021–
2026 m. ir atitinkamai iš dalies 
pakeitė Komisijos pasiūlymą. 

22 Apžvalga Nr. 05/2019 „Skubi atvejo apžvalga. „Neįvykdyti įsipareigojimai ES biudžete – 
atidesnis žvilgsnis“, 2019 m. balandžio mėn., 34–39 dalys, Specialioji ataskaita Nr. 36/2016 
„2007–2013 m. sanglaudos ir kaimo plėtros programų užbaigimo tvarkos vertinimas“, 58–
68 dalys. 

23 Bendrųjų nuostatų reglamento projekto 99 straipsnis ir Reglamento dėl bendros žemės ūkio 
politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos projekto 36 straipsnis. 

24 Aiškinamasis memorandumas, pridedamas prie Komisijos pasiūlymo dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto. Taip pat žr. Komisijos 2017 m. diskusijoms skirtą dokumentą dėl 
ES finansų ateities, 4.1.3 skirsnį. 

32

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=COM:2018:0375:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=COM:2018:0375:FIN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_RAL/RCR_RAL_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_36/SR_CLOSURE_2007_2013_LT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=COM:2018:375:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=COM:2018:393:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=COM:2018:393:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=COM:2018:0375:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=COM:2017:358:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=COM:2017:358:FIN


  

 

1.31. Nei Parlamentas, nei Taryba neparengė jokių poveikio vertinimų, susijusių su 
Komisijos pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl DFP ir jos išlaidų 
programų. Atkreipėme dėmesį į Parlamento kritiką Tarybai dėl to, kad ji neparengė 
tokių jos pasiūlytų esminių pakeitimų poveikio vertinimų25. Nustatėme, kad abi 
institucijos parengė poveikio vertinimų vidaus gaires. Pagal tarpinstitucinį susitarimą 
dėl geresnės teisėkūros, abi institucijos savo atitinkamose gairėse pabrėžia, kad jos 
visapusiškai atsižvelgs į Komisijos parengtus poveikio vertinimus. Be to, abi institucijos 
išvardija tam tikras sąlygas, kurias jos turėtų įvykdyti, kad galėtų parengti savo pačių 
poveikio vertinimus. Bet kokiam naujam bet kurios institucijos atliekamam poveikio 
vertinimui turėtų būti teikiama plataus masto politinė parama. Jis neturėtų nepagrįstai 
vilkinti teisėkūros proceso. Be to, abiejų institucijų gairėse numatyta, kad naujas 
poveikio vertinimas gali būti laikomas būtinu tik „esminiams“ Komisijos pasiūlymo dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto pakeitimams. Tačiau nei viena institucija 
neapibrėžia, kas daro pakeitimą „esminį“, ir nenustato šio vertinimo kriterijų. 
Parlamento gairėse teigiama, kad „sudėtinga nustatyti sąvokos „esminis“ apibrėžtį, kuri 
galiotų visose srityse, – tai yra vertinimas, kuris turi būti atliekamas kiekvienu 
konkrečiu atveju atskirai.“ Tarybos gairėse pasisakoma už panašų požiūrį kiekvienu 
konkrečiu atveju. Nors sutinkame, kad gali būti neįmanoma parengti vieną universalią 
apibrėžtį, nesant kriterijų, pagal kuriuos būtų galima įvertinti, kas yra esminis 
pakeitimas, kyla rizika, kad įvairūs dviejų institucijų komitetai taikys skirtingus 
aiškinimus ir praktiką. 

1.32. Tikrinome, ar teisėkūros institucijos atsižvelgė į mūsų nuomones26 dėl mūsų 
tikrintų pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų. Nustatėme, jos vadovavosi 
kai kuriais mūsų siūlymais (žr. 1.6 diagramą). 

  

                                                      
25 2021 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis 

neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba, dalį (2020/2142(DEC)), 
12 dalis. 

26 Nuomonė Nr 6/2018 dėl Bendrųjų nuostatų reglamento;Nuomonė Nr. 7/2018 dėl BŽŪP 
teisės aktų rinkinio ir Nuomonė 10/2018 dėl KVTBP reglamento. 
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1.6 langelis 

Kai kuriais atvejais teisėkūros institucijos atsižvelgė į mūsų 
nuomones dėl Komisijos pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų 

o Jos suderino siūlomą rezultatų rodiklių apibrėžtį Bendrųjų nuostatų 
reglamente ir konkretiems fondams taikomuose reglamentuose (įskaitant 
ERPF / SF reglamentą)27. 

o Jos išplėtė rezultatais grindžiamo programavimo principą, kuris jau taikomas 
geografinėms programoms, visoms KVTBP programoms28. 

                                                      
27 Nuomonė Nr. 6/2018 dėl Bendrųjų nuostatų reglamento, 60 dalis. 

28 Nuomonė Nr. 10/2018 dėl KVTBP reglamento, 23 dalis. 
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Išvados ir rekomendacijos 
1.33. Geresnio reglamentavimo metodas padeda Komisijai nustatyti patirtį, 
anksčiau įgytą įgyvendinant politiką ir programas, ir ja pasinaudoti siekiant pagerinti 
būsimą veiksmingumą (žr. 1.9 dalį). 

1.34. Nustatėme, kad, atsižvelgdama į su DFP ciklu susijusius apribojimus, 
daugumoje mūsų tikrintų teisėkūros procedūrų Komisija laikėsi principo „pirmiausia 
įvertinti“. Tačiau ji neatliko Bendrųjų nuostatų reglamento, kuriame išdėstytos svarbios 
su veiksmingumu susijusios nuostatos, taikomos ERPF, SF ir kitoms šešioms 
programoms, poveikio vertinimo. Be to, pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų 
aktų dėl BŽŪP atveju iki poveikio vertinimo rengimo vertinimuose nebuvo pakankamai 
atsižvelgta į visus teminius politikos aspektus (žr. 1.10–1.12 dalis). 

1.1 rekomendacija 

Rengdama kitą DFP Komisija turėtų: 

a) užtikrinti, kad poveikio vertinimuose būtų nagrinėjami pagrindiniai esminiai (t. y. 
ne tik procedūriniai) teisės aktų, apimančių kelias programas, pavyzdžiui, 
bendrųjų nuostatų reglamento, aspektai; 

b) planuoti visų išlaidų programų vertinimus, įskaitant vertinimus, apimančius 
konkrečius teminius tokių programų aspektus, kad jų rezultatus būtų galima 
panaudoti atliekant atitinkamus poveikio vertinimus. 

Terminas: DFP po 2027 m. rengimo etape 

1.35. Poveikio vertinimai ir vertinimai bei juos pagrindžiantys tyrimai yra skelbiami, 
tačiau juos gali būti sunku rasti, ir nėra vieno bendro prieigos prie jų taško (žr. 1.13–
1.15 dalis). 
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1.2 rekomendacija 

Komisija turėtų tęsti ir įgyvendinti savo planus sukurti patogų naudoti prieigos tašką 
visiems poveikio vertinimams, vertinimams ir su jais susijusiems tyrimams. To būtų 
galima pasiekti susiejant atitinkamus savo įrodymų registrus bei portalus ir užmezgant 
ryšius su kitomis institucijomis, kad būtų sukurtas bendras įrodymų registras – bendras 
teisėkūros portalas. 

Terminas: 2023 m. pabaiga. 

1.36. Mūsų tikrintuose vertinimuose iš esmės buvo aiškiai nustatyta įgyta patirtis. 
Tačiau Komisija savo paskelbtuose valdymo planuose aiškiai nenurodė susijusių 
atitinkamų tolesnių veiksmų (žr. 1.16–1.18 dalis). 

1.3 rekomendacija 

Komisija turėtų aiškiai nustatyti atitinkamus tolesnius veiksmus, kurių imamasi atlikus 
vertinimus, pateikdama juos savo metiniuose valdymo planuose arba kituose viešai 
prieinamuose lygiavertį statusą turinčiuose dokumentuose. 

Terminas: 2022 m. pabaiga. 

1.37. Mūsų patikrintuose poveikio vertinimuose pateiktos įvairios atitinkamų 
išlaidų programų struktūros galimybės. Tačiau juose pateikta mažai kiekybinės 
informacijos, kad būtų lengviau palyginti pateiktas galimybes (žr. 1.19 dalį). 

1.4 rekomendacija 

Komisija, pateikdama galimybes poveikio vertinimuose, turėtų įtraukti daugiau 
kiekybinės informacijos, visų pirma sąnaudų ir naudos bei ekonominio veiksmingumo 
analizę. 

Terminas: poveikio vertininimų dėl DFP po 2027 m. rengimo etape 

1.38. Reglamentavimo patikros valdyba atlieka svarbų darbą. Ji peržiūri visus 
poveikio vertinimus ir atrinktus vertinimus ir akivaizdžiai prisideda prie jų kokybės 
gerinimo (žr. 1.20–1.23 dalis). 
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1.39. Mūsų tikrinti su DFP susiję pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų 
aktų rodo, kad Komisija iš esmės bent iš dalies atsižvelgė į atitinkamą patirtį, įgytą 
atliekant vertinimus ir auditus. Tačiau pagrindinis teisės aktas, kuriuo 
reglamentuojama programa, yra tik pirmas žingsnis siekiant užtikrinti geresnį 
veiksmingumą: daug kas priklauso nuo pagrindinių reikalavimų ir tvarkos, kurie dar turi 
būti nustatyti žemesnio lygmens įgyvendinimo ir deleguotuosiuose aktuose, taip pat 
programavimo dokumentuose (žr. 1.24–1.27 dalis). 

1.40. Su 2021–2027 m. DFP susijusių teisės aktų priėmimas užtruko ilgiau nei 
ankstesniu laikotarpiu, todėl vėluojama įgyvendinti išlaidų programas. Parlamentas ir 
Taryba padarė daug mūsų tikrintų Komisijos pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų pakeitimų. Kai kurie iš jų, mūsų nuomone, yra esminiai siekiant 
užtikrinti programų veiksmingumą. Dauguma tokių pakeitimų galėtų būti susiję su 
patirtimi, įgyta atliekant vertinimus arba poveikio vertinimus. Tiek Parlamentas, tiek 
Taryba nusprendė nesinaudoti Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros 
numatyta galimybe patys atlikti poveikio vertinimus (žr. 1.28–1.32 dalis). 
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Priedai 

1.1 priedas. Atsižvelgimas į 2017 m. metinės ataskaitos 3 skyriuje pateiktas rekomendacijas 

Metai Audito Rūmų rekomendacija 

Audito Rūmų atlikta padarytos pažangos analizė 

Visiškai 
įgyvendinta 

Įgyvendinama 

Neįgyvendinta Netaikoma Nepakanka 
įrodymų Dauguma 

atžvilgių 
Kai kuriais 
atžvilgiais 

2017 

1 rekomendacija. Naujuoju DFF laikotarpiu Komisija turėtų 
pasiūlyti priemones, skirtas strateginėms programoms, pagal 
kurias vykdomas ES biudžetas, racionalizuoti ir supaprastinti, 
taip stiprindama atskaitomybę už rezultatus ir didindama 
aiškumą ir skaidrumą visiems suinteresuotiesiems subjektams. 
Tai reikštų, kad tam, kad būtų sudarytas nuoseklus aukšto 
lygio išmatuojamų tikslų, tinkamų nurodytiems veiksmams 
siekiant rezultatų ir nustatytų visam daugiametės finansinės 
programos biudžetui visą jo vykdymo laikotarpį, rinkinys, 
reikia bendradarbiauti su suinteresuotaisiais subjektais. 

X 

2017 

2 rekomendacija. Komisija, teikdama informaciją apie 
veiksmingumą, taip pat rengdama metinę valdymo ir veiklos 
rezultatų ataskaitą, turėtų įtraukti naujausią informaciją apie 
veiksmingumą. 

X 
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Metai Audito Rūmų rekomendacija 

Audito Rūmų atlikta padarytos pažangos analizė 

Visiškai 
įgyvendinta 

Įgyvendinama 

Neįgyvendinta Netaikoma Nepakanka 
įrodymų Dauguma 

atžvilgių 
Kai kuriais 
atžvilgiais 

2017 

3 rekomendacija. Komisija turėtų supaprastinti ES biudžeto 
veiksmingumo rodiklius ir pagerinti aukšto lygio bendrųjų 
tikslų, konkrečių programų ir politikos tikslų suderinimą. Šiuo 
tikslu ji turėtų imtis šių veiksmų. 

a) Ji turėtų nustatyti tiesioginę sąsają tarp kiekvienos išlaidų
programos teisinio pagrindo konkrečiųjų ir bendrųjų tikslų.

X 

2017 

3 rekomendacija. Komisija turėtų supaprastinti ES biudžeto 
veiksmingumo rodiklius ir pagerinti aukšto lygio bendrųjų 
tikslų, konkrečių programų ir politikos tikslų suderinimą. Šiuo 
tikslu ji turėtų imtis šių veiksmų. 

b) Ji turėtų peržiūrėti visais lygmenimis naudojamus ES 
biudžeto veiksmingumo rodiklius, taip pat registruodama
informaciją, pavyzdžiui, susijusią su numatomu kiekvieno
rodiklio naudotoju ir numatoma jo paskirtimi. Jei šios
informacijos neįmanoma nustatyti, ji turėtų apsvarstyti
galimybę rodiklį pašalinti.

X 
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Metai Audito Rūmų rekomendacija 

Audito Rūmų atlikta padarytos pažangos analizė 

Visiškai 
įgyvendinta 

Įgyvendinama 

Neįgyvendinta Netaikoma Nepakanka 
įrodymų Dauguma 

atžvilgių 
Kai kuriais 
atžvilgiais 

2017 

3 rekomendacija. Komisija turėtų supaprastinti ES biudžeto 
veiksmingumo rodiklius ir pagerinti aukšto lygio bendrųjų 
tikslų, konkrečių programų ir politikos tikslų suderinimą. Šiuo 
tikslu ji turėtų imtis šių veiksmų. 

c) Ji turėtų užtikrinti, kad generalinių direktoratų kasdieniam
programų ir politikos sričių valdymui naudojama informacija
būtų suderinta su subendrinta pagrindinėse veiksmingumo
ataskaitose pateikiama informacija apie veiksmingumą.

X X 

2017 

4 rekomendacija. Komisija pagrindinėse veiksmingumo 
ataskaitose turėtų teikti informaciją apie tai, kaip ji naudoja 
informaciją apie veiksmingumą. Ji turėtų kiek įmanoma 
sistemingiau informuoti, kaip su ES biudžetu susijusi 
informacija apie veiksmingumą buvo panaudota jai priimant 
sprendimus, atsižvelgdama į laiką, kurio reikia šiai informacijai 
gauti. 

X 

2017 

5 rekomendacija. Komisija, remdamasi jau padaryta pažanga, 
turėtų įdiegti arba pagerinti priemones ir iniciatyvas, kad 
Komisijos vidaus kultūroje būtų daugiau dėmesio skiriama 
veiksmingumui. Šiuo tikslu ji turėtų: 

a) suteikti savo vadovams daugiau žinių ir gairių apie
veiksmingumo valdymą ir apie informacijos apie
veiksmingumą naudojimą priimant sprendimus.

X 

40



Metai Audito Rūmų rekomendacija 

Audito Rūmų atlikta padarytos pažangos analizė 

Visiškai 
įgyvendinta 

Įgyvendinama 

Neįgyvendinta Netaikoma Nepakanka 
įrodymų Dauguma 

atžvilgių 
Kai kuriais 
atžvilgiais 

2017 

5 rekomendacija. Komisija, remdamasi jau padaryta pažanga, 
turėtų įdiegti arba pagerinti priemones ir iniciatyvas, kad 
Komisijos vidaus kultūroje būtų daugiau dėmesio skiriama 
veiksmingumui. Šiuo tikslu ji turėtų: 

b) keistis gerąja informacijos apie veiksmingumą naudojimo
patirtimi Komisijoje ir su pagrindiniais suinteresuotaisiais
subjektais, pavyzdžiui, valstybėmis narėmis.

X 

2017 

5 rekomendacija. Komisija, remdamasi jau padaryta pažanga, 
turėtų įdiegti arba pagerinti priemones ir iniciatyvas, kad 
Komisijos vidaus kultūroje būtų daugiau dėmesio skiriama 
veiksmingumui. Šiuo tikslu ji turėtų: 

c) dar labiau gerinti savo vidaus kultūrą, kad galėtų daugiau
dėmesio skirti veiksmingumui, atsižvelgdama į generalinių 
direktoratų nurodytus sunkumus, taip pat į apklausos 
respondentų nurodytas pažangos galimybes ir į peržiūrėto
Finansinio reglamento, į rezultatus orientuoto biudžeto
iniciatyvos, vykdomų projektų veiksmingumo ataskaitų
teikimo ir kitų šaltinių teikiamas galimybes.

X 
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2 skyrius 

Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti 
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Įvadas 

Trumpas srities „Konkurencingumas augimui ir darbo vietų 
kūrimui skatinti“ apibūdinimas 

2.1. Pagal daugiametės finansinės programos (DFP) 1a pakategorę 
„Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti“ finansuojamos įvairios 
programos ir jomis siekiama skatinti įtraukią visuomenę, augimą, mokslinius tyrimus, 
technologinę plėtrą bei inovacijas ir kurti darbo vietas ES. Pagrindinės programos yra 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ ir švietimo, mokymo, 
jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“. Ši pakategorė taip pat apima kosmoso 
programas, kaip antai GALILEO ir EGNOS, ir Europos infrastruktūros tinklų priemonę 
(EITP). DFP 1a taip pat apima tokias finansines priemones kaip Europos strateginių 
investicijų fondas (ESIF). 

2.2. 2014–2020 m. DFP laikotarpiu pagal šią pakategorę bendra suplanuotų išlaidų 
suma yra 142 milijardai eurų, iš jų 104,6 milijardo eurų buvo sumokėta iki 2020 m. 
pabaigos (žr. 2.1 diagramą). 
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2.1 diagrama. Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti: 
2014–2020 m. laikotarpio mokėjimai, palyginti su laikotarpio 
įsipareigojimais

Šaltinis: Audito Rūmai, remtasi Komisijos duomenimis. 

Apimtis ir metodas 

2.3. Iš 23 pakategorės „Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti“
programų atrinkome vieną: programą „Erasmus+“, kuri sudaro 13,3 % visų mokėjimų, 
atliktų pagal šią DFP išlaidų kategoriją iki 2020 m. pabaigos. Mūsų tikslas buvo 
nustatyti, kiek turima atitinkamos informacijos apie veiksmingumą, ir, remiantis šia 
informacija, įvertinti ES išlaidų programų veiksmingumą. Tai susiję su 2019 m. 
veiksmingumo ataskaitoje pateikta informacija apie programas „Horizontas 2020“ ir 
ESIF, kurios iki 2019 m. pabaigos sudarė 57,4 % visų mokėjimų. 

2.4. Šį skyrių parengėme remdamiesi Komisijos informacija apie veiksmingumą,
kurią sudarė 2020 m. metinė valdymo ir veiklos ataskaita (MVVA), 2022 m. biudžeto 
projekto programų ataskaitos, pagrindiniai vertinimai ir kitos 2.2 diagramoje pateiktos 
ataskaitos. Patikrinome, ar ši informacija yra patikima ją palyginę su mūsų pačių 
nustatytais faktais, bet neatlikome jos patikimumo audito. Taip pat rėmėmės savo 
neseniai atlikto audito ir apžvalgos rezultatais, pateiktais keliose šiame tekste 

Konkurencingumas
104,6
13,6 %

Kitos programos 
15,7 (15,0 %)

GALILEO IR EGNOS
5,8 (5,6 %)

Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė
7,6 (7,3 %)

Europos strateginių investicijų fondas 
(ESIF)
7,6 (7,3 %)

Erasmus+
13,9 (13,3 %)

„Horizontas 2020“
53,8 (51,5 %)

766,9
milijardo eurų

(milijardais eurų)

i) kaip visų DFP išlaidų kategorijų dalis ii) išskaidyti pagal atskiras programas
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nurodytose ataskaitose. Priedėlyje išsamiau aprašyta metodika, kuri buvo naudojama 
rengiant šį skyrių. 

2.2 diagrama. Pagrindinių vertinimų ir kitų ataskaitų laikas ir nagrinėjami 
laikotarpiai

Šaltinis: Audito Rūmai. 

2.5. Teisės aktuose, kuriais nustatoma kiekviena ES išlaidų programa, nustatyta
keletas tikslų, kurie priskiriami arba bendriesiems (paprastai platesniems ir 
strategiškesniems), arba konkretiems (paprastai siauresniems ir labiau su veikla 
susijusiems) tikslams. Pagal programą „Erasmus+“ numatyta 14 tikslų (vienas bendrasis 
ir 13 konkrečių), iš jų šiame skyriuje aptariamas bendrasis tikslas ir keturi konkretūs 
tikslai (žr. 2.1 priedą). 

Programos „Erasmus+“vaidmuo ir kaip ji turėtų veikti 

2.6. 2.3 diagramoje pateikta pagrindinė informacija apie programą „Erasmus+“ ir
koncepcinė poreikių, kurie šia priemone tenkinami, tikslų, numatomų išdirbių ir 
rezultatų apžvalga. 

DFP 
2021–2027 m.

DFP 
2014–2020 m.

DFP 
2007–2013 m.

Poveikio vertinimas

Nagrinėjamas laikotarpis Paskelbimas

Laikotarpio vidurio vertinimas, įskaitant 
ankstesnių programų ex post vertinimą

Poveikio vertinimas

Europos Parlamento tyrimas. Programa 
„Erasmus+“ – naujos kartos programos 
link.

„Erasmus+“ poveikio 
aukštajam mokslui tyrimas“

„Erasmus+“ ex post vertinimas

2016 2018 202020122008 2010 20262022 20242014
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2.3 diagrama. Programos „Erasmus+“ apžvalga 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis dokumente SWD(2018) 40 final pateikta intervencijos logika, taip pat 
Reglamentu (ES) Nr. 1288/2013 ir dokumentu Nr. COM(2020) 300 final (programos veiklos išlaidų 
ataskaitos). 

Poreikiai
Sunkumai
• Bendradarbiavimo ir 

judumo poreikis švietimo, 
mokymo ir jaunimo reikalų 
srityje

• Ekonomikos atsigavimas, 
jaunimo nedarbas

• Įgūdžių neatitiktis
• Pasaulinė konkurencija dėl 

talentų
• Skaitmeninis raštingumas
• Socialinė atskirtis 
• Grėsmė sąžiningumui 

sporte

Numatomi rezultatai
Poveikis
• Geresnis švietimas ir 

daugiau karjeros
galimybių

• Geresnė mokymo, 
jaunimo ir sporto veiklos 
kokybė ir ilgalaikės 
partnerystės

• Reformos ir ES priemonių 
naudojimas

Rezultatai
Individualiu lygmeniu:
• geresni įgūdžiai ir 

kompetencijos
• asmeninis tobulėjimas
Organizacijos lygmeniu:
• geresnis žinių ir įgūdžių 

pripažinimas
• nauji mokymo, darbo su 

jaunimu ir sporto metodai
Sistemos lygmeniu:
• Geresnis politikos 

uždavinių ir ES politikos 
supratimasProcesai

Valdymo būdas
• Netiesioginis valdymas 

(apie ¾ biudžeto)
• Tiesioginis valdymas
• Vykdomas netiesiogiai per 

Europos investicijų fondą
Veikėjai
• Europos Komisija
• VN – nacionalinės 

agentūros
• mokyklos, universitetai, 

jaunimo ir sporto 
organizacijos

• pavieniai besimokantieji 
asmenys ir specialistai
(studentai, mokytojai, 
darbuotojai)

Veikla
• 1 pagrindinis veiksmas –

pavienių besimokančiųjų 
asmenų judumas

• 2 pagrindinis veiksmas –
bendradarbiavimas
inovacijų tikslais

• 3 pagrindinis veiksmas –
parama politikos reformai

• „Jean Monnet“ veikla
• Sporto srities projektai

Kontekstas ir išorės veiksniai
ES kontekstas
• Keletas kitų ES politikos 

krypčių ir programų, 
pavyzdžiui ESI fondai
(struktūriniai fondai), visų 
pirma Europos socialinis 
fondas

Valstybių narių kontekstas
• Valstybių narių politika, 

teisės aktai ir (arba) 
reglamentavimo sistema 
švietimo, mokymo, 
jaunimo reikalų ir sporto 
srityse

Išorės veiksniai
• Skaitmeninimas
• Globalizacija
• Makroekonominės 

tendencijos
• Darbo rinkos pokyčiai

Indėlis
Įvairių veiksmų finansavimas, 
2014–2020 m. numačius skirti 
14,9 milijardo eurų biudžeto.
91 % finansavimo skiriama 
keturiems atrinktiems KT 
(remiantis 2020 m. biudžetu).
Komisija taip pat teikia 
sistemas bei valdymo 
struktūras ir remia žinių 
valdymą.

Tikslai
Bendrasis programos 
„Erasmus+“ tikslas – prisidėti 
įgyvendinant strateginius 
prioritetus tokiose srityse kaip 
1) švietimas ir mokymas, 2) 
jaunimo reikalai ir 3) sportas, 
kaip yra išdėstyta 
pagrindiniuose ES 
dokumentuose.
Programa apima 13 konkrečių 
tikslų (KT) (taip pat žr. 
2.1 priedą), iš jų mes 
atrinkome keturis:
• judumas švietimo ir 

mokymo tikslais
• bendradarbiavimas

švietimo ir mokymo srityje
• išorės veiksmai švietimo ir 

mokymo srityje
• jaunimo judumas

Numatomi išdirbiai
Individualiu lygmeniu:
• judumo galimybės tiek 

besimokantiesiems 
asmenims, tiek 
specialistams

Organizacijos lygmeniu:
• nedideli ir didelio masto 

bendradarbiavimo 
projektai, skirti keistis 
gerąja patirtimi, taip pat 
inovacijoms ir naujoms 
mokymo programoms 
kurti.

Sistemos lygmeniu:
• savitarpio mokymasis
• eksperimentai
• parama ES priemonėms, ES 

politikos darbotvarkėms
• ES lygmens organizacijų 

finansavimas
• informuotumo didinimo 

kampanijos, renginiai
• jaunimo ir politikos 

formuotojų dialogas
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2.7. Programa „Erasmus+“ – tai ES programa, įgyvendinama 1) švietimo ir mokymo, 
2) jaunimo ir 3) sporto srityse. Valstybės narės turi išimtinę kompetenciją šiose srityse, 
t. y. jos priima sprendimus, pavyzdžiui, dėl savo švietimo sistemos ar jaunimo 
socialinės politikos. Tačiau ES gali vykdyti veiksmus, kuriais remiami, koordinuojami ar 
papildomi valstybių narių veiksmai. 2014 m. pradėta įgyvendinti programa „Erasmus+“ 
pakeitė 1987 m. pradėtą studentų judumo programą „Erasmus“ ir kitas šešias pirmiau 
minėtas sritis apimančias programas, kaip antai, „Leonardo da Vinci“, „Comenius“ ir 
„Veiklus jaunimas“. Septynerių metų laikotarpiu (2014–2020 m.) pagal programą 
„Erasmus+“ skirta apie 14,9 milijardo euro.  

2.8. Bendrasis programos tikslas suformuluotas taip, kad būtų nurodyti aukšto lygio 
tikslai ir strategijos, kuriuos reikia įgyvendinti vykdant programą „Erasmus+“. 13 
konkrečių tikslų apima visas tris sritis. Dauguma švietimo bei mokymo ir jaunimo 
veiksmų patenka į vieną iš šių sričių: 1 pagrindinis veiksmas. Pavienių besimokančiųjų 
asmenų judumas; 2 pagrindinis veiksmas. Bendradarbiavimas inovacijų ir keitimosi 
gerąja patirtimi tikslais; 3 pagrindinis veiksmas. Politinių reformų rėmimas.  
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Programos „Erasmus+“ veiksmingumo 
vertinimas, remiantis paskelbta 
informacija apie veiksmingumą 

Bendros pastabos 

2.9. 2.4 diagramoje pateikta mūsų visų programos „Erasmus+“ rodiklių, nurodytų 
programos ataskaitoje, apžvalga. 2.5 diagramoje pateikti su bendruoju tikslu susiję 
rodikliai. Mūsų konkrečios kiekvieno atrinkto konkretaus tikslo apžvalgos pateikiamos 
2.6 diagramoje, 2.7 diagramoje, 2.8 diagramoje ir 2.9 diagramoje. 2019 m. 
veiksmingumo ataskaitoje1 aptarėme keletą bendrų apribojimų, taikomų aiškinant 
šiuos rodiklius. Visų pirma mūsų vertinimas, ar tam tikras rodiklis įgyvendinamas pagal 
planą, yra susijęs su tikimybe, ar bus pasiekta jo tikslinė reikšmė. Tame vertinime 
neatsižvelgiama į tai, ar (ir kaip glaudžiai) atitinkamas rodiklis yra susijęs su programos 
„Erasmus+“ veiksmais ir tikslais, taip pat neatsižvelgiama į tai, ar šio rodiklio tikslinė 
reikšmė yra pakankamai plataus užmojo. Todėl tai tik pirmas žingsnis analizuojant 
programos veiksmingumą. Neatlikome pagrindinių duomenų patikimumo audito, (nors 
jį aptarėme 2019 m. veiksmingumo ataskaitoje2). 

                                                      
1 2019 m. ataskaitos dėl ES biudžeto veiksmingumo 1.24 dalis. 

2 2019 m. ataskaitos dėl ES biudžeto veiksmingumo 1.13–1.23 dalys. 
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2.4 diagrama. Visų programos „Erasmus+“ rodiklių, nurodytų programos 
ataskaitoje, apžvalga 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2022 m. biudžeto projekto programų ataskaitomis. 

2.10. Bendrasis programos „Erasmus+“ tikslas – prisidėti siekiant: „strategijos
„Europa 2020“ tikslų, įskaitant pagrindinį tikslą švietimo srityje; Europos 
bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos „ET 2020“ tikslų, 
įskaitant atitinkamus lyginamuosius standartus; tvaraus šalių partnerių aukštojo 
mokslo sistemų vystymosi; Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje 
atnaujintos sistemos (2010–2018 m.) bendrųjų tikslų; sporto, ypač mėgėjiško sporto, 
europinio matmens plėtotės laikantis Sąjungos darbo plano sporto srityje; europinių 
vertybių propagavimo pagal Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnį“3. 2.5 diagramoje 
pateikiami susiję rodikliai. 

3 Reglamento (ES) Nr. 1288/2013 4 straipsnis. 

Tikslas (*) Iš viso
Visos Visos Visos

1 BT 15 11 5 6 4 1 1 2
1 KT 3 2 1 1 1 1
2 KT 2 1 1 1 1
3 KT 2 2 2
4 KT 3 3 2 1
5 KT 2 2 1 1
6 KT 1 1 1
7 KT 3 1 1 2 2
8 KT 1 1 1
9 KT 1 1 1

10 KT 1 1 1
11 KT 1 1 1
12 KT 1 1 1
13 KT 2 1 1 1 1

Iš viso 38 21 12 2 7 13 11 1 1 4 1 1 2

Išdirbis Rezultatas Poveikis

Neaišku: nėra duomenų, seni arba negalutiniai duomenys.Taip Ne

Ar šio rodiklio tikslinės reikšmės siekiama pagal planą (atsižvelgiant į visas tarpines reikšmes ir ligšiolinę 
pažangą)?

PAAIŠKINIMAI

(*) Visas tikslų sąrašas pateiktas 2.1 priede.
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2.5 diagrama. Su bendruoju tikslu susijusių rodiklių apžvalga

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2022 m. biudžeto projekto programų ataskaitomis. 

Išsami informacija apie pasirinktą atskirą rodiklį

Visų rodiklių santrauka
Įgyvendinama pagal 

planą?

Taip 5 1 1 6

Ne 1 1

Neaišku 1 6 1 2 8

IŠ VISO

Išdirbis Rezultatai Poveikis
IŠ VISO

11 4 15

Tarpinė reikšmė
71 % (2016)

Tarpinė reikšmė
73 % (2016)

Tarpinė reikšmė
75 % (2016)

Tarpinė reikšmė
60 % (2016)

Tarpinė reikšmė
84 % (2019)

2013

2013

2013

2013

2013

2020

2020

2020

2020

2020

100 % (2020)

100 % (2020)

100 % (2020)

100 % (2020)

100 % (2020)

Rodiklis Pažanga siekiant tikslinės reikšmės 

Pagal programą remiami aukštųjų 
mokyklų darbuotojai

Pagal programą remiami profesinio 
rengimo ir mokymo (PRM) įstaigų 

darbuotojai

Pagal programą remiami mokyklų 
darbuotojai

Pagal programą remiami darbo su 
jaunimu įstaigų darbuotojai

Pagal programą remiami suaugusiųjų 
mokymo įstaigų darbuotojai

Išdirbis

Išdirbis

Išdirbis

Išdirbis

Išdirbis

Kiekybinė Kokybinė Tikslinės reikšmės nėra arba ji neaiški

PAAIŠKINIMAI

Išsamus šios apžvalgos ir mūsų metodikos paaiškinimas pateiktas priedėlio 15–23 punktuose.

Neaišku: nėra duomenų, seni arba negalutiniai 
duomenys.Taip Ne

Ar šio rodiklio tikslinės reikšmės siekiama pagal planą (atsižvelgiant į visas tarpines reikšmes ir ligšiolinę 
pažangą)?

Ar Komisijos atliktas pažangos įvertinimas apytikriai atitinka mūsų įvertinimą?

Tikslinės reikšmės rūšis

Taip Ne
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2.11. Bendrasis tikslas apima septynis rodiklius, išdėstytus „Erasmus+“ reglamente, 
nors keletu iš šių rodiklių vertinama daugiau nei vienas dalykas. Taigi, iš viso yra 15 
skirtingų rodiklių. Vienas pavyzdys – 2.5 diagramoje pateiktas rodiklis, kuriame 
nurodytas pagal programą remiamų darbuotojų skaičius penkiose skirtingose 
kategorijose. Nors tai yra tipinis išdirbių rodiklis, Komisija programos ataskaitoje jį 
klasifikuoja kaip rezultatų rodiklį. Manome, kad nustatytas tikslas pasiektas. 

Populiari programa, ypač naudinga pavieniams dalyviams 

2.12. Suinteresuotųjų subjektų ir visuomenės vertinimu programa „Erasmus+“ yra 
naudinga programa, kuria pasiekiami jos tikslai4. Tačiau Komisijos laikotarpio vidurio 
vertinime nustatyta, kad peržiūrėtais projektais tik iš dalies sprendžiami kai kurie 
pagrindiniai visuomenės uždaviniai5. Apskritai programos „Erasmus+“ veiksmuose 
dalyvaujantys asmenys praneša apie teigiamą poveikį savo įgūdžiams ir gebėjimams 
(besimokantieji asmenys) ir asmeniniam bei profesiniam tobulėjimui (praktikuojantys 
asmenys). Programa daromas konkretus poveikis organizacijoms, nes sukuriami 
stipresni ir platesni tarptautiniai tinklai, nors yra mažiau įrodymų, kad institucinė ar 
pedagoginė praktika iš esmės pasikeitė6. 

2.13. Programos „Erasmus+“ patrauklumą aiškiai rodo paraiškų perteklius, tačiau 
dėl nepakankamo biudžeto net ir kokybiškos paraiškos atmetamos7. 

Programos „Erasmus+“ mastu ir aprėptimi sukuriama pridėtinė vertė 

2.14. Programoje „Erasmus+“ dalyvauja 33 programos šalys ir viso pasaulio šalys, 
atitinkančios šalims partnerėms taikytinus reikalavimus. Jungtinė Karalystė programoje 
„Erasmus+“ dalyvavo kaip programos šalis iki 2020 m. pabaigos (žr. 2.1 langelį). Tokio 
lygio tarptautiniu bendradarbiavimu sukuriama aiški pridėtinė vertė, nes jam 
neprilygsta jokia nacionalinio lygmens panašiose srityse įgyvendinama programa. Be 

                                                      
4 Europos Parlamento CULT komiteto užsakytas tyrimas Erasmus+: Towards a New 

Programme Generation, p. 73. 

5 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 
evaluation report (Volume 1), p. 11. 

6 Ten pat, p. 14. 

7 Ten pat, p. 16. 
Europos Parlamento CULT komiteto užsakytas tyrimas Erasmus+: Towards a New 
Programme Generation, p. 9. 
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programos geografinės aprėpties, jos mastu, procesais ir tarpvalstybiniu 
bendradarbiavimu suteikiama papildomos naudos8. Tokią pridėtinę vertę parodo ir kai 
kurių ES nepriklausančių šalių finansiniai įnašai, padaryti mainais už galimybę dalyvauti 
programoje (žr. 2.2 langelį). Remiantis mūsų audito darbu9 ir suinteresuotųjų subjektų 
nuomone bendra teigiama pridėtinė vertė dar labiau pabrėžiama10. 

2.1 langelis 

„Erasmus+“ ir „Brexit'as“ 

Jungtinė Karalystė nustojo būti ES valstybė narė 2020 m. vasario 1 d. Tačiau ES ir 
JK susitarime dėl išstojimo11 numatytas pereinamasis laikotarpis, kuris baigėsi 
2020 m. gruodžio 31 d. Todėl Jungtinė Karalystė iki tos dienos toliau dalyvavo 
programoje „Erasmus+“ kaip programos šalis, o po tos dienos ji tapo 
neasocijuotąja trečiąja šalimi 

Jungtinė Karalystė buvo svarbi judumo pagal programą „Erasmus+“ kelionės tikslo 
šalis, į kurią atvykdavo daugiau dalyvių nei dalyvių, išvykstančių iš jos. Pavyzdžiui, 
pagal susitarimus, sudarytus pagal 2018 m. kvietimo teikti paraiškas metus, 
aukštųjų mokyklų studentų, nuvykusių iš Jungtinės Karalystės į kitas programos 
šalis, skaičius atitinka 18 099 judumo laikotarpius, palyginti su 29 797 judumo 
laikotarpiais priešinga kryptimi12. 

                                                      
8 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 

evaluation report (Volume 1). 

9 Specialioji ataskaita Nr. 22/2018: „Judumas pagal programą „Erasmus+“: milijonai dalyvių ir 
daugialypė Europos pridėtinė vertė, tačiau veiksmingumo vertinimas turi būti dar labiau 
pagerintas“. 

10 Europos Parlamento CULT komiteto užsakytas tyrimas Erasmus+: Towards a New 
Programme Generation, p. 9. 

11 Susitarimas dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš 
Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos 

12 Programos „Erasmus+“ 2018 m. metinės ataskaitos statistinių duomenų priedo, p. 38–39. 
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2.15. Supaprastinus programą „Erasmus+“13, palyginti su ankstesnėmis 
programomis14, buvo padidintas jos efektyvumas, o tai iš esmės palankiai įvertino 
suinteresuotieji subjektai. Tačiau, jų nuomone, dar yra ką tobulinti, pavyzdžiui, reikėtų 
sumažinti IT priemonių skaičių, supaprastinti programos vadovą15 ir paraiškų teikimo 
procedūrą16. 

2.2 langelis 

Mūsų apžvelgti ES nepriklausančių šalių finansiniai įnašai 

Savo apžvalgoje Nr. 03/202117 nagrinėjome ES nepriklausančių šalių ES ir jos 
valstybėms narėms skirtus finansinius įnašus. Tikrinome kelių rūšių įnašus ir 
įnašus, visų pirma skirtus dviem programoms: „Horizontas 2020“ ir „Erasmus+“. 

ES nepriklausančių šalių įnašai į programą „Erasmus+“ yra antri pagal dydį bet 
kuriai atskirai programai skiriami įnašai po programos „Horizontas 2020“. 2020 m. 
jie iš viso sudarė apie 227,9 milijono eurų. Programai „Erasmus+“ finansinių įnašų 
skiria dešimt ES nepriklausančių šalių: 

o 2020 m. ES nepriklausančios Europos ekonominės erdvės šalys Islandija, 
Lichtenšteinas ir Norvegija programai „Erasmus+“ skyrė apie 75,5 milijono 
eurų, todėl joms buvo suteikta teisė dalyvauti programoje kaip programos 
šalims.  

o Dar septynios ES nepriklausančios šalys 2020 m. skyrė 152,4 milijono eurų. 
Šiaurės Makedonijai, Turkijai ir Serbijai suteiktas programos šalies statusas. 
Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Kosovas* ir Juodkalnija yra šalys partnerės ir 
gali dalyvauti atrinktoje programos „Erasmus+“ veikloje.  

                                                      
13 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 

evaluation report (Volume 1), p. 12. 

14 Europos Parlamento CULT komiteto užsakytas tyrimas Erasmus+: Towards a New 
Programme Generation, p. 10, 31 ir 113. 

15 Europos Parlamento CULT komiteto užsakytas tyrimas Erasmus+: Towards a New 
Programme Generation, p. 75. 

16 Ten pat, p. 79. 

17 Apžvalga Nr. 03/2021. 
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Apžvalgoje akcentavome pagrindinius uždavinius, susijusius su ES nepriklausančių 
šalių įnašų valdymu, kurių daugelis taip pat aktualūs programai „Erasmus+“: 

o jei ir toliau bus taikomos esamos įnašų apskaičiavimo formulės, Jungtinei 
Karalystei išstojus iš ES, ES nepriklausančių šalių gali būti paprašyta mokėti 
didesnius įnašus; 

o Programos „Erasmus+“ įnašai apskaičiuojami pagal Komisijos naudojamą 
formulę. Tačiau šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių įnašai 
koreguojami atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį.  

*Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST 
rezoliuciją 1244/1999 bei TTT nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės 
deklaracijos. 

Programos struktūra supaprastinta, tačiau lyčių lygybės aspektai 
nenagrinėjami 

2.16. Sujungus ankstesnes programas į vieną programą pagerėjo 
bendradarbiavimas įvairiose veiklos srityse, nes buvo nustatyti nuoseklūs tikslai ir 
daugeliu atvejų išvengta dubliavimosi. Be to, buvo supaprastinta programos struktūra. 
Programa „Erasmus+“ paprastai papildo kitas ES programas tokiose politikos srityse 
kaip sanglauda, moksliniai tyrimai ir inovacijos bei sveikata, nors, remiantis Komisijos 
atliktu laikotarpio vidurio vertinimu, aiškių sąsajų su šiomis programomis nematyti18. 

2.17. Savo specialiojoje ataskaitoje Nr. 10/202119 išnagrinėjome Komisijos 
veiksmus, susijusius su lyčių aspekto integravimu į ES biudžetą, ir šiuo atžvilgiu 
įvertinome programą „Erasmus+“. Padarėme išvadą, kad Komisija neatsižvelgė į lyčių 
lygybę visuose programos „Erasmus+“ aspektuose, ir sukritikavome tai, kokiu mastu 
buvo atlikta lyčių analizė atliekant poveikio vertinimą20. Komisijos tyrime, kuriame 
daugiausia dėmesio skiriama aukštajam mokslui, atkreiptas dėmesys į lyčių nelygybę – 
programoje „Erasmus+“ dalyvauja daugiau moterų nei vyrų, tačiau to negalima 

                                                      
18 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 

evaluation report (Volume 1), p. 12. 

19 Specialioji ataskaita Nr. 10/2021 „Lyčių aspekto integravimas į ES biudžetą: laikas pereiti 
nuo žodžių prie veiksmų“. 

20 Ten pat, 94–100 dalys. 
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paaiškinti apskritai dalyvavimo aukštojo mokslo sistemoje lygio skirtumais21. Be to, 
nustatėme, kad programos „Erasmus+“ ataskaitoje nepateikta programos indėlio į lyčių 
lygybę finansinė sąmata22. 

Judumas švietimo ir mokymo tikslais 

2.18. 2.6 diagramoje pateikiama su šiuo pirmu konkrečiu tikslu susijusių rodiklių, 
įtrauktų į programos ataskaitas, apžvalga: judumas švietimo ir mokymo tikslais. 

                                                      
21 Europos Komisijos galutinė ataskaita Erasmus+ Higher Education Impact Study - Final 

Report, p. 42. 

22 Specialiosios ataskaitos Nr. 10/2021 69 dalis. 
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2.6 diagrama. Rodiklių, susijusių su judumu švietimo ir mokymo tikslais, 
apžvalga

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2022 m. biudžeto projekto programų ataskaitomis. 

2.19. Pagal pirmą konkretų tikslą – skatinti judumą švietimo ir mokymo tikslais,
finansuojamas pavienių studentų, stažuotojų ir darbuotojų judumas. Jam įgyvendinti 
skirtas didžiausias finansavimas – 2020 m. biudžete numatyta 1 630,7 milijono eurų, 
t. y. 54,1 % visos programos lėšų. Šis tikslas taip pat apėmė programos „Erasmus+“
paskolų magistrantūros studijoms garantijų sistemą, kuria siekiama skatinti finansų

Išsami informacija apie pasirinktą atskirą rodiklį

Visų rodiklių santrauka
Įgyvendinama pagal 

planą?

Taip 1 1 1 2

Ne 1 1

Neaišku 1 1

IŠ VISO

Išdirbis Rezultatai Poveikis IŠ VISO

2 1 3

Tarpinė reikšmė
80 % (2019)

Tarpinė reikšmė
81 % (2019)

2013

2013

2020

2020

97 % (2020)

100 % (2020)

Programoje dalyvaujantys aukštųjų 
mokyklų studentai ir stažuotojai

Programoje dalyvaujantys profesinio 
rengimo ir mokymo (PRM) įstaigų 

moksleiviai, studentai ir stažuotojai

Rodiklis Pažanga siekiant tikslinės reikšmės 

Išdirbis

Išdirbis

Kiekybinė Kokybinė Tikslinės reikšmės nėra arba ji neaiški

PAAIŠKINIMAI

Išsamus šios apžvalgos ir mūsų metodikos paaiškinimas pateiktas priedėlio 15–23 punktuose.

Neaišku: nėra duomenų, seni arba negalutiniai 
duomenys.Taip Ne

Ar šio rodiklio tikslinės reikšmės siekiama pagal planą (atsižvelgiant į visas tarpines reikšmes ir ligšiolinę 
pažangą)?

Ar Komisijos atliktas pažangos įvertinimas apytikriai atitinka mūsų įvertinimą?

Tikslinės reikšmės rūšis

Taip Ne
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tarpininkus (pavyzdžiui, bankus ar paskolų studentams teikimo įstaigas) teikti ES 
garantuojamas paskolas studentams, norintiems studijuoti magistrantūrą užsienyje. 

2.20. Iš programos ataskaitos matyti, kad įgyvendinant programą „Erasmus+“ šiek 
tiek atsiliekama nuo besimokančiųjų aukštosiose mokyklose dalyvavimo tikslo, tačiau 
jis pasiektas besimokančiųjų profesinio rengimo ir mokymosi (PRM) įstaigose atžvilgiu 
(žr. 2.6 diagramą). Tai lėmė COVID-19 pandemija. Nesutinkame su tuo, kad Komisija šį 
rodiklį programos ataskaitoje klasifikuoja kaip rezultatų rodiklį, ir manome, kad jis 
veikiau yra išdirbių rodiklis. 

Susidomėjimas judumu didėja 

2.21. Nors finansavimas tebėra pagrindinė kliūtis asmenims, norintiems dalyvauti 
judumo programose, nuo programos „Erasmus+“ pradžios (2014 m.) šia galimybe 
susidomėjusiųjų, kurių dauguma mokosi aukštosiose mokyklose, skaičius kasmet didėja 
10 %23. COVID-19 pandemija ir susijęs draudimas keliauti padarė poveikį fiziniam 
judumui (žr. 2.3 langelį). Dalyvavimo paskolų magistrantūros studijoms garantijų 
sistemoje mastas nepateisino lūkesčių24. Siekta iki 2020 m. suteikti 3 milijardų eurų 
vertės paskolų 200 000 magistrantūros studentų, tačiau iki 2017 m. pabaigos paskolų 
buvo suteikta tik 358 tokiems studentams, todėl Komisija nusprendė atitinkamas lėšas 
perskirstyti25. 

                                                      
23 Europos Parlamento CULT komiteto užsakytas tyrimas Erasmus+: Towards a New 

Programme Generation, p. 23. 

24 Specialioji ataskaita Nr. 22/2018; 
Europos Komisijos dok. COM(2018) 050 final, p. 4. 

25 Specialiosios ataskaitos Nr. 22/2018 118 dalis. 
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2.3 langelis 

COVID-19 pandemijos poveikis 

COVID-19 protrūkis Europoje nuo 2020 m. kovo mėn. pradėjo daryti didelį 
trikdomąjį poveikį ir neigiamai paveikė daugelį programos „Erasmus+“ veiklos 
sričių, visų pirma pavienių asmenų judumo veiklą, finansuojamą pagal 1 ir 7 
konkrečius tikslus, kuriuos mes pasirinkome šiai ataskaitai parengti. Kelionių 
apribojimai lėmė tai, kad nebuvo galima vykdyti daugumos suplanuotos judumo 
veiklos.  

Iš pirminės Švietimo ir kultūros GD atliktos pavienių asmenų judumo veiklos 
analizės matyti, kad 2020 m., judumo programoje dalyvavo apie 500 000 asmenų 
mažiau, t. y. apie 60 % mažiau nei lyginant su 2016–2019 m. vidurkiu. 

Be to, dėl izoliavimo priemonių nebuvo galima vykdyti kontaktinio švietimo, 
mokymo ir jaunimo veiklos, įskaitant tinklų kūrimo ir socializavimo veiklą, kuri 
dažnai patirčiai suteikia pridėtinės vertės. 

Kalbant apie programą „Erasmus+“, Europos Komisija ėmėsi įvairių atsako į COVID-
19 pandemiją veiksmų, pavyzdžiui, ji pratęsė terminus, kad organizacijos galėtų 
atidėti judumo veiklą, ir teikė rekomendacijų dalyviams ir paramos gavėjams. Be 
to, paskelbti du neeiliniai kvietimai teikti paraiškas pasirengimui skaitmeniniam 
švietimui ir kūrybiniams įgūdžiams remti. Be to, buvo surengtos apklausos, siekiant 
sužinoti judumo dalyvių ir aukštojo mokslo institucijų nuomonę apie COVID-19 
poveikį jų veiklai. 

Judumu sukuriama įvairialypė Europos pridėtinė vertė 

2.22. Yra daug įrodymų, kad judumo projektų dalyviai yra patenkinti programa ir 
gali patobulinti savo įgūdžius26. Visiems aukštojo mokslo studentams suteikiamas 
oficialus dalyvavimo judumo programose pripažinimas ir net 80 % šių studentų 
mokymosi rezultatai visiškai pripažįstami akademiniu lygmeniu. Tokia galimybė 
atsirado sukūrus Europos kreditų perkėlimo sistemą (ECTS)27. 

2.23. Akivaizdu, kad programa yra aktuali ir ji daro teigiamą poveikį aukštojo 
mokslo studentams, ypač tiems studentams, kurie atvyksta iš šalių, kuriose yra 

                                                      
26 Europos Parlamento CULT komiteto užsakytas tyrimas Erasmus+: Towards a New 

Programme Generation, p. 23. 

27 Europos Komisijos galutinė ataskaita Erasmus+ Higher Education Impact Study - Final 
Report, p. 11. 
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ilgalaikis jaunimo nedarbas, pavyzdžiui, Pietų Europoje ir šalyse partnerėse28. Judumas 
turi didelį ilgalaikį poveikį paramos gavėjų profesinei ateičiai, nes pagerėja įgūdžiai ir 
atsiranda daugiau įsidarbinimo galimybių, visų pirma PRM sektoriuje29, todėl dauguma 
studentų susiranda darbą. Judumas taip pat daro reikšmingą poveikį universitetams ir 
jų darbuotojams. Savo ankstesniame darbe atkreipėme dėmesį į programos sukuriamą 
įvairialypę pridėtinę vertę (žr. 2.4 langelį). 

2.4 langelis 

Programa „Erasmus+“ sukuria daugiau pridėtinės vertės nei 
numatyta Reglamente 

Savo specialiojoje ataskaitoje dėl judumo pagal programą „Erasmus+“30 nustatėme 
daugiau būdų, kuriais judumu sukuriama Europos pridėtinė vertė, nei numatyta 
„Erasmus+“ reglamente, pavyzdžiui: 

o judumas ir mokymasis užsienyje didina dalyvių europinę tapatybę. To šalys 
negalėtų pasiekti veikdamos pavieniui; 

o chartijos sistema, kuri yra panaši į kokybės garantiją, didinama institucijų 
reputacija ir patrauklumas;  

o judumu padėta sukurti bendradarbiavimo tinklą ir suderinti universitetų 
mokymo programas ir mokymosi programas; 

o strateginis požiūris į judumą padeda užtikrinti vadovų dalyvavimą nustatant 
projekto tikslus ir ilgalaikį ryšių ir praktinės patirties išlaikymą; 

o judumo poveikis dėstytojams, kurie savo šalies institucijose pritaiko tai, ką 
išmoko sudalyvavę judumo programoje; 

o judumu skatinama daugiakalbystė, kuri yra vienas iš konkrečių programos 
tikslų. Kalbiniai įgūdžiai prisideda prie Europos piliečių judumo, galimybių 
įsidarbinti ir asmeninio tobulėjimo; 

o programa „Erasmus+“ prisidedama prie tarpvalstybinio ir tarptautinio 
judumo, kuris yra svarbi švietimo strategijos dalis daugumoje šalių; 

                                                      
28 Ten pat, p. 17. 

29 Specialiosios ataskaitos Nr. 22/2018 22 dalis. 

30 Specialioji ataskaita Nr. 22/2018. 
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o programa „Erasmus+“ skatinamas judumas mokymosi tikslais tarp programos 
šalių ir šalių partnerių, tad ja prisidedama prie švelniosios diplomatijos ir ji yra 
įgyvendinama kaip ES kaimynystės ir vystymosi politikos dalis;  

o įtraukus profesinį rengimą ir mokymą (PRM) programa „Erasmus+“ pritraukė 
daugiau įvairių piliečių. Programa papildo ribotas nacionalines lėšas, skirtas 
judumui PRM srityje, ir dėl savo žinomumo bei reputacijos padeda didinti 
PRM svarbą ir prestižą. 

Bendradarbiavimas švietimo ir mokymo srityje  

2.24. 2.7 diagramoje pateikiama su 2 konkrečiu tikslu susijusių rodiklių, įtrauktų į 
programos ataskaitas, apžvalga: bendradarbiavimas švietimo ir mokymo srityje. 
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2.7 diagrama. Rodiklių, susijusių su bendradarbiavimu švietimo ir 
mokymo srityje, apžvalga

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2022 m. biudžeto projekto programų ataskaitomis. 

2.25. 2 konkretus tikslas švietimo ir mokymo srityje yra skirtas paramą gaunančių
organizacijų bendradarbiavimui, kuriuo siekiama gerinti kokybę, sėkmingai plėtoti 
novatoriškus švietimo ir mokymo metodus ir didinti šios srities tarptautinimą. Šis 
tikslas yra reikšmingas biudžeto atžvilgiu – 2020 m. jam skirta 782,4 milijono eurų, t. y. 
26,0 % visos programos lėšų. Beveik visi pagal šį tikslą finansuojami projektai yra trijų 
ar daugiau programos šalių organizacijų, pavyzdžiui, aukštojo mokslo įstaigų ir (arba) 
įmonių, partnerystė. 

Įgyvendinama pagal 
planą?

Taip 1

Ne

Neaišku 1 1 1 1 2

IŠ VISO

Išdirbis Rezultatas Poveikis IŠ VISO

1 1 2

Visų rodiklių santrauka

Išsami informacija apie atskirus rodiklius

Tarpinė reikšmė
29 % (2017)

Tarpinė reikšmė
10 % (2017)

2012

2013

2020

2020

1 % (2016)

30 % (2015)

Atitiktys tinkle „Euroguidance“

Tinklo „Euroguidance“ 
seminarų / praktinių seminarų 

dalyviai

Rodiklis Pažanga siekiant tikslinės reikšmės 

Rezultatas

Išdirbis

Kiekybinė Kokybinė Tikslinės reikšmės nėra arba ji neaiški

PAAIŠKINIMAI

Išsamus šios apžvalgos ir mūsų metodikos paaiškinimas pateiktas priedėlio 15–23 punktuose.

Neaišku: nėra duomenų, seni arba negalutiniai 
duomenys.Taip Ne

Ar šio rodiklio tikslinės reikšmės siekiama pagal planą (atsižvelgiant į visas tarpines reikšmes ir ligšiolinę 
pažangą)?

Ar Komisijos atliktas pažangos įvertinimas apytikriai atitinka mūsų įvertinimą?

Tikslinės reikšmės rūšis

Taip Ne
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2.26. Šiam konkrečiam tikslui įgyvendinti sukurti du rodikliai, susiję su 
„Euroguidance“ – tinklu ir svetaine, padedančiais švietimo ir užimtumo specialistams 
(žr. 2.7 diagramą). Kadangi nėra gauta duomenų nuo 2016 m., neįmanoma įvertinti, ar 
šiais rodikliais yra siekiama numatytų tikslų. Manome, kad šiam konkrečiam tikslui būtų 
naudingi rodikliai, pagal kuriuos šis tikslas būtų vertinamas tiksliau. 

Skirtinguose regionuose ir institucijose vykdoma veikla ir jos poveikis 
skiriasi 

2.27. Bendradarbiavimo veiksmų poveikis gali skirtis priklausomai nuo atitinkamo 
Europos regiono31. Tyrime taip pat atkreiptas dėmesys į tokius aspektus kaip stipri 
konkurencija dėl bendradarbiavimo veiksmų. Daugiau patirties ar priemonių turinčios 
šalys ir institucijos turi pranašumą ir daugiau galimybių tapti paramos gavėjomis. 
Didesnės institucijos taip pat remiasi esamais ryšiais32. 

2.28. Programos „Erasmus+“ bendradarbiavimo projektais prisidedama prie 
paramą gaunančių organizacijų bendradarbiavimo plėtojimo ir stiprinimo. Kalbant apie 
bendradarbiavimo projektus aukštojo mokslo srityje, apie 9 iš 10 institucijų pranešė, 
kad programa „Erasmus+“ joms yra labai svarbi arba būtina. Tarptautinimo priežastys 
įvairiose institucijose ir regionuose skiriasi, o tai, kaip programa yra naudojama, 
priklauso nuo dalyvių siektinų strateginių tikslų, pavyzdžiui, siekio pritraukti darbuotojų 
iš užsienio arba įtraukti darbdavius33.  

Žemas strateginių partnerysčių inovacijų lygis 

2.29. Pagal programą „Erasmus+“ finansuojamais bendradarbiavimo didinimo 
veiksmais siekiama sukurti novatorišką praktiką organizaciniu, vietos, regioniniu, 
nacionaliniu ar Europos lygmenimis34. 2014–2020 m. pagal programą strateginėse 
partnerystėse dalyvavo daugiau kaip 36 000 mokyklų35. Tačiau laikotarpio vidurio 

                                                      
31 Europos Komisijos galutinė ataskaita Erasmus+ Higher Education Impact Study - Final 

Report, p. 7. 

32 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 
evaluation report (Volume 1), p. 135, 164. 

33 Europos Komisijos galutinė ataskaita Erasmus+ Higher Education Impact Study - Final 
Report, p. 7. 

34 2 pagrindinis veiksmas.Organizacijų ir institucijų bendradarbiavimas, Europos Komisija. 

35 Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas, Europos Komisija, p. 604. 
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vertinime nustatyta, kad, palyginti su ankstesniais veiksmais, įgyvendinant strategines 
partnerystes pasiektas inovacijų lygis yra gana žemas36. Finansuojamų projektų 
inovacijų lygis dažnai yra nepakankamas, kad būtų galima padaryti kokį nors poveikį ne 
tik paramą gaunančiai organizacijai37. 

Virtualūs formatai leidžia sutaupyti 

2.30. Remiantis Europos Parlamento tyrimu38, virtualūs formatai gali būti 
veiksmingas būdas sunkumams, susijusiems su tarpkultūriniu bendradarbiavimu ir 
universaliais arba socialiniais emociniais įgūdžiais, įveikti. Daugėjant atvirųjų švietimo 
išteklių, kaip antai, atvirų masinio nuotolinio mokymo kursų, sudaromos palankesnės 
tarptautinimo sąlygos39. Be to, dėl naujų technologijų galima, pavyzdžiui, sutaupyti 
kelionės laiką, išlaidas ir sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį (Žaliojo kurso tikslas40). 

Išorės veiksmai švietimo ir mokymo srityje 

2.31. 2.8 diagramoje pateikiama su šiuo 4 konkrečiu tikslu susijusių rodiklių, 
įtrauktų į programos ataskaitas, apžvalga: išorės veiksmai švietimo ir mokymo srityje. 

                                                      
36 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 

evaluation report (Volume 1), p. 18. 

37 Ten pat, p. 514. 

38 Europos Parlamento CULT komiteto užsakytas tyrimas Virtual formats versus physical 
mobility - Concomitant expertise for INI report, p. 4. 

39 Europos Komisijos galutinė ataskaita Erasmus+ Higher Education Impact Study - Final 
Report, p. 180. 

40 Europos Parlamento CULT komiteto užsakytas tyrimas Virtual formats versus physical 
mobility - Concomitant expertise for INI report, p. 1. 
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2.8 diagrama. Rodiklių, susijusių su išorės veiksmais švietimo ir mokymo 
srityje, apžvalga

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2022 m. biudžeto projekto programų ataskaitomis. 

2.32. 4 konkrečiu tikslu dėmesys skiriamas tarptautiniam švietimo ir mokymo
aspektui, t. y. veiklai, kurioje dalyvauja šalys partnerės. Pavyzdžiui, šiose šalyse 
projektais siekiama stiprinti gebėjimus aukštojo mokslo srityje, siekiant modernizuoti ir 
tarptautinti institucijas ir sistemas, ypatingą dėmesį skiriant ES kaimyninėms šalims 
partnerėms. Taip pat remiamas studentų ir darbuotojų judumas iš šalių partnerių ir į 

Išsami informacija apie pasirinktą atskirą rodiklį

Visų rodiklių santrauka
Įgyvendinama pagal 

planą?

Taip 2 1 2

Ne 1 1

Neaišku 1 1

IŠ VISO

Išdirbis Rezultatai Poveikis IŠ VISO

3 3

Tarpinė reikšmė
77 % (2019)

Tarpinė reikšmė
100 % (2019)

2013

2013

2020

2020

100 % (2020)

100 % (2020)

Aukštųjų mokyklų studentai ir 
darbuotojai iš šalies partnerės

Aukštųjų mokyklų studentai ir 
darbuotojai, vykstantys į šalį partnerę

Rodiklis Pažanga siekiant tikslinės reikšmės 

Išdirbis

Išdirbis

Kiekybinė Kokybinė Tikslinės reikšmės nėra arba ji neaiški

PAAIŠKINIMAI

Išsamus šios apžvalgos ir mūsų metodikos paaiškinimas pateiktas priedėlio 15–23 punktuose.

Neaišku: nėra duomenų, seni arba negalutiniai 
duomenys.Taip Ne

Ar šio rodiklio tikslinės reikšmės siekiama pagal planą (atsižvelgiant į visas tarpines reikšmes ir ligšiolinę 
pažangą)?

Ar Komisijos atliktas pažangos įvertinimas apytikriai atitinka mūsų įvertinimą?

Tikslinės reikšmės rūšis

Taip Ne
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jas. Kalbant apie biudžetą, tai yra 3 pagal dydį konkretus tikslas – 2020 m. jam skirta 
233,8 milijono eurų, t. y. 7,8 % programos „Erasmus+“ biudžeto. 

2.33. Iš 2.8 diagramoje pavaizduotų rodiklių matyti, kad, vertinant studentų ir 
darbuotojų, atvykstančių iš šalių partnerių ir vykstančių į jas, skaičių, šis konkretus 
tikslas yra įgyvendinamas pagal planą. Mūsų manymu, tai yra išdirbių, o ne rezultatų 
rodikliai, kaip yra nurodyta programos ataskaitoje. 

Švelnioji diplomatija pasitelkiant visuotinę informavimo veiklą 

2.34. Įtraukus konkretų tikslą, skirtą šalims partnerėms, užtikrinama, kad programa 
„Erasmus+“ būtų prisidedama prie ES visuotinės informavimo veiklos, visų pirma 
sudarant palankesnes sąlygas abipusiam kvalifikacijų pripažinimui ES ir šalyse 
partnerėse41. Mūsų specialiojoje ataskaitoje dėl judumo pagal programą „Erasmus+“42 
taip pat atkreiptas dėmesys į švelniąją diplomatiją, vykdomą įgyvendinant programą 
(žr. 2.4 langelį). 

Jaunimo judumas 

2.35. 2.9 diagramoje pateikiama su šiuo 7 konkrečiu tikslu susijusių rodiklių, 
įtrauktų į programos ataskaitas, apžvalga: jaunimo judumas. 

                                                      
41 COM(2018) 050 final, p. 3. 

42 Specialiosios ataskaitos Nr. 22/2018 46 dalis.  
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2.9 diagrama. Rodiklių, susijusių su jaunimo judumu, apžvalga

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2022 m. biudžeto projekto programų ataskaitomis. 

2.36. 7 konkrečiu tikslu dėmesys sutelkiamas į jaunimo ir su jaunimu dirbančių
asmenų judumą. Pagal jaunimo judumą finansuojamais projektais siekiama sudaryti 
sąlygas organizacijoms pradėti jaunimo mainus, per kuriuos jaunimo grupės galėtų 
išvykti į užsienį iki 21 dienos ir bendrautų su jaunuoliais iš kitos vienos ar daugiau šalių. 
Visi šie mainai yra susiję su neformaliuoju mokymusi ir jais siekiama sustiprinti dalyvių 
gebėjimus ir propaguoti tokias vertybes kaip įtrauktis, solidarumas ir draugystė. Šis 
jaunimo reikalų srities tikslas yra palyginamas su pirmu konkrečiu tikslu švietimo ir 

Išsami informacija apie pasirinktą atskirą rodiklį

Visų rodiklių santrauka
Įgyvendinama pagal 

planą?

Taip 1 1 2 3

Ne

Neaišku 1 1

IŠ VISO

Išdirbis Rezultatas Poveikis IŠ VISO

1 2 3

Kiekybinė Kokybinė Tikslinės reikšmės nėra arba ji neaiški

PAAIŠKINIMAI

Išsamus šios apžvalgos ir mūsų metodikos paaiškinimas pateiktas priedėlio 15–23 punktuose.

Neaišku: nėra duomenų, seni arba negalutiniai 
duomenys.

Taip Ne

Ar šio rodiklio tikslinės reikšmės siekiama pagal planą (atsižvelgiant į visas tarpines reikšmes ir ligšiolinę 
pažangą)?

Ar Komisijos atliktas pažangos įvertinimas apytikriai atitinka mūsų įvertinimą?

Tikslinės reikšmės rūšis

Taip Ne

Tarpinė reikšmė
40 % (2016)

Tarpinė reikšmė
80 % (2019)

2012

2012

2020

2020

100 % (2020)

100 % (2020)

Dalyviai, teigiantys pagerinę savo 
svarbiausius gebėjimus

Pagal programą remiamuose judumo 
veiksmuose dalyvaujantys jaunuoliai

Rodiklis Pažanga siekiant tikslinės reikšmės 

Rezultatas

Išdirbis
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mokymo srityje. Tačiau, kalbant apie biudžetą, matyti skirtumas – 2020 m. 7 
konkrečiam tikslui skirta tik 91,8 milijono eurų, t. y. 3 % viso programos biudžeto. 

2.37. Pirmasis 2.9 diagramoje pavaizduotas rodiklis yra susijęs su dalyvių 
deklaruotų bendrųjų gebėjimų didinimu ir yra įgyvendinamas pagal planą. Mūsų 
manymu, tai yra rezultatų rodiklis, o Komisija jį laiko poveikio rodikliu. Antruoju 
atrinktu rodikliu matuojamas jaunuolių, dalyvaujančių remiamuose judumo 
veiksmuose, skaičius ir jis taip pat vykdomas pagal planą. Manome, kad tai yra išdirbių 
rodiklis, tuo tarpu Komisija jį klasifikuoja kaip rezultatų rodiklį. Šį rodiklį įvertinome 
atsižvelgdami į jo bendrą veiksmingumą 2014–2020 m. laikotarpiu, o ne tik į 2020 m. 
pasiekimus, kaip nurodyta programos ataskaitoje.  

Teigiamas poveikis dalyviams ir didesnis vidinis nuoseklumas 

2.38. Komisija, atlikusi laikotarpio vidurio vertinimą, padarė išvadą, kad programos 
„Erasmus+“ parama jaunimo reikalų srityje yra veiksminga43. Kalbant apie dalyvius, ji 
nustatė iš esmės teigiamus rezultatus, pavyzdžiui, pastebimą poveikį užsienio kalbų 
įgūdžiams, sustiprintus bendruosius gebėjimus ir nedidelį poveikį kalbant apie 
pasilikimą švietimo ir mokymo sistemoje. Poveikis įsidarbinamumui jaunimo sektoriuje 
nebuvo aiškus44, nors apklausose 69 % dalyvių pareiškė, kad pasibaigus judumo 
programai jie turėjo daugiau galimybių įsidarbinti. 

2.39. Programos pridėtinė vertė jaunimo reikalų srityje yra didelė, visų pirma dėl 
to, kad šioje srityje trūksta nacionalinių finansavimo programų45. Jaunimo reikalų sritį 
integravus į programą „Erasmus+“ padidėjo vidinis nuoseklumas, vadinasi, jaunimo 
veikla labiau papildo kitas dvi programos sritis ir su jomis dera. Tačiau, kaip pranešta 
įvairioms nacionalinėms agentūroms, šios srities suinteresuotieji subjektai mano, kad 
dėl šios integracijos programa mažiau dera su darbo su jaunimu praktika, palyginti su 
ankstesne jaunimo programa46. Programos „Erasmus“ kaip prekės ženklo naudojimas 
taip pat padidino matomumą47. 

                                                      
43 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 

evaluation report (Volume 1), p. 339. 

44 Ten pat, p. 340. 

45 Ten pat, p. 481. 

46 Ten pat, p. 159. 

47 Ten pat, p. 39. 
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Nedidelis biudžetas ir didelė konkurencija dėl projektų 

2.40. Jaunimo reikalų sričiai skiriama kur kas mažiau finansavimo nei švietimo ir 
mokymo srityje, ypač aukštojo mokslo srityje. Konkurencija dėl projektų yra palyginti 
didelė48 ir programa laikoma labiau pritaikyta didesnėms organizacijoms, dirbančioms 
su jaunimu susijusioje veikloje, nes jos paprastai turi žinių ir išteklių, kad paraiškos būtų 
sėkmingos49. 

                                                      
48 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 

evaluation report (Volume 1), p. 137. 

49 Ten pat, p. 95. 
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Išvados 
2.41. Apskritai vertinant programą „Erasmus+“, ji sukuria didelę ES pridėtinę vertę 
(žr. 2.14 dalį). Programa buvo pristatyta supaprastinta ir tai yra vertinama teigiamai, 
tačiau dar yra ką tobulinti (žr. 2.15 dalį). Programa „Erasmus+“ apjungia ankstesnes 
programas, todėl jos struktūra tapo paprastesnė ir ja užtikrinamas didesnis 
nuoseklumas (žr. 2.16 dalį). Tiek programavimo, tiek ataskaitų teikimo srityse yra ką 
tobulinti sprendžiant lyčių lygybės klausimą (žr. 2.17 dalį). Programą „Erasmus+“ 
vertina ir visuomenė, ir suinteresuotieji subjektai (žr. 2.12 dalį). Programos 
populiarumą rodo paraiškų perteklius, todėl ne visi pasiūlymai gali būti finansuojami 
(žr. 2.13 dalį). 

2.42. Programai „Erasmus+“ įgyvendinti nustatyta 13 konkrečių tikslų, ir mes 
išnagrinėjome keturis finansavimo požiūriu reikšmingiausius tikslus: 

o judumui švietimo ir mokymo tikslais (1 konkretus tikslas) skiriama daugiausia lėšų 
(žr. 2.19 dalį) ir teikiama vis daugiau paraiškų (žr. 2.21 dalį). Tačiau dėl kelionių ir 
kontaktinio švietimo apribojimų, nustatytų reaguojant į COVID-19 pandemiją, 
2020 m. gerokai sumažėjo judumo veiklos mastas (žr. 2.3 langelį). Pagal programą 
remiamu judumu sukuriama įvairios ir daugiau papildomos vertės, palyginti su 
tuo, kas buvo numatyta „Erasmus+“ reglamente (žr. 2.23 dalį ir 2.4 langelį); 

o pagal 2 konkretų tikslą remiami bendradarbiavimo veiksmai švietimo ir mokymo 
srityje ir paramą gaunančios organizacijos jį laiko labai svarbiu, todėl vyrauja stipri 
konkurencija dėl finansavimo (žr. 2.27 ir 2.28 dalis). Veiksmais remiama 
novatoriška praktika (žr. 2.30 dalį), tačiau jų novatorišką poveikį retai jaučia kitos, 
ne tik paramą gaunančios organizacijos (žr. 2.29 dalį); 

o ketvirtu konkrečiu tikslu dėmesys sutelktas į išorės veiksmus švietimo ir mokymo 
srityje. Programa „Erasmus+“ prisidedama prie ES visuotinės aprėpties ir 
švelniosios diplomatijos veiksmų (žr. 2.34 dalį); 

o jaunimo judumas įtrauktas į 7 konkretų tikslą. Veiksmais šioje srityje daromas iš 
esmės teigiamas poveikis dalyviams (žr. 2.38 dalį) ir sukuriama didelė pridėtinė 
vertė (žr. 2.39 dalį).  
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Priedai 

2.1 priedas. Programos „Erasmus+“ tikslai 

Bendrasis tikslas 

Tikslas Visas pavadinimas 
Trumpasis 

pavadinimas 
(ir santrumpa) 

Įtrauktas į 
mūsų imtį 

1 bendrasis 
tikslas (1 BT) 

Programa padedama siekti [1] 
strategijos „Europa 2020“ tikslų, 
įskaitant pagrindinį tikslą švietimo 
srityje; [2] Europos 
bendradarbiavimo švietimo ir 
mokymo srityje strateginės 
programos „ET 2020“ tikslų, 
įskaitant atitinkamus lyginamuosius 
standartus; [3] tvaraus šalių 
partnerių aukštojo mokslo sistemų 
vystymosi; [4] Europos 
bendradarbiavimo jaunimo reikalų 
srityje atnaujintos sistemos (2010–
2018 m.) bendrųjų tikslų; [5] sporto, 
ypač mėgėjiško sporto, europinio 
matmens plėtotės laikantis 
Sąjungos darbo plano sporto srityje; 
ir [6]  
europinių vertybių propagavimo 
pagal Europos Sąjungos sutarties 
2 straipsnį.  
(tikslus sunumeravo Audito Rūmai) 

Prisidedama 
prie ES tikslų 
švietimo, 
mokymo, 
jaunimo ir 
sporto srityje 
(1 BT) 

Taip 
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Konkretūs tikslai 

Tikslas Visas pavadinimas 
Trumpasis 

pavadinimas 
(ir santrumpa) 

Įtrauktas į 
mūsų imtį 

Sritys: švietimas ir mokymas 

1 konkretus 
tikslas (1 KT) 

Kelti svarbiausių gebėjimų ir 
įgūdžių lygį, ypač atsižvelgiant į 
jų aktualumą darbo rinkai ir jų 
įnašą užtikrinant visuomenės 
sanglaudą, visų pirma teikiant 
daugiau judumo mokymosi 
tikslais galimybių ir užtikrinant 
geresnį švietimo ir mokymo 
sektorių ir darbo aplinkos 
bendradarbiavimą; 

Judumas švietimo 
ir mokymo tikslais 
(1 KT) 

Taip 

2 konkretus 
tikslas (2 KT) 

skatinti kokybę, inovacijas, 
meistriškumą ir tarptautinimą 
švietimo ir mokymo įstaigų 
lygmeniu, visų pirma plėtojant 
sustiprintą tarpvalstybinį 
švietimo ir mokymo paslaugų 
teikėjų ir kitų suinteresuotųjų 
subjektų bendradarbiavimą; 

Bendradarbiavimas 
švietimo ir 
mokymo srityje 
(2 KT) 

Taip 

3 konkretus 
tikslas (3 KT) 

remti Europos mokymosi visą 
gyvenimą erdvės, skirtos 
nacionalinio lygio politinėms 
reformoms papildyti ir švietimo 
ir mokymo sistemų 
modernizacijai remti, kūrimą ir 
didinti informuotumą apie ją, 
visų pirma stiprinant politinį 
bendradarbiavimą, geriau 
naudojant Sąjungos skaidrumo 
bei pripažinimo priemones ir 
skleidžiant gerąją patirtį; 

Švietimo ir 
mokymo politikos 
reformos (3 KT) 

Ne 
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Konkretūs tikslai 

Tikslas Visas pavadinimas 
Trumpasis 

pavadinimas 
(ir santrumpa) 

Įtrauktas į 
mūsų imtį 

4 konkretus 
tikslas (4 KT) 

didinti švietimo ir mokymo 
tarptautinį matmenį, visų pirma 
užtikrinant Sąjungos ir šalių 
partnerių įstaigų 
bendradarbiavimą profesinio 
rengimo ir mokymo srityje ir 
aukštojo mokslo lygmeniu 
didinant Europos aukštojo 
mokslo institucijų patrauklumą 
ir remiant Sąjungos ir šalių 
partnerių švietimo įstaigų 
judumo ir bendradarbiavimo 
tarp jų skatinimą ir tikslingai 
didinant šalių partnerių 
pajėgumus remiant Sąjungos 
išorės veiksmus, įskaitant 
vystymosi tikslus; 

Išorės veiksmai 
švietimo ir 
mokymo srityje 
(4 KT) 

Taip 

5 konkretus 
tikslas (5 KT) 

gerinti kalbų mokymą(si) ir 
skatinti didelę Sąjungos kalbų 
įvairovę ir įvairių kultūrų 
supratimą; 

Kalbų mokymas ir 
mokymasis bei 
tarpkultūrinis 
sąmoningumas 
(5 KT)) 

Ne 

6 konkretus 
tikslas (6 KT) 

skatinti Europos integracijos 
studijų ir mokslinių tyrimų 
meistriškumą, visame pasaulyje 
vykdant „Jean Monnet“ veiklą; 

„Jean Monnet“ 
veikla (6 KT) Ne 
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Konkretūs tikslai 

Tikslas Visas pavadinimas 
Trumpasis 

pavadinimas 
(ir santrumpa) 

Įtrauktas į 
mūsų imtį 

Sritis: jaunimas 

7 konkretus 
tikslas (7 KT) 

kelti jaunimo, be kita ko, 
turinčio mažiau galimybių, 
svarbiausių gebėjimų ir įgūdžių 
lygį, taip pat skatinti juos 
dalyvauti demokratiniame 
Europos gyvenime ir darbo 
rinkoje, skatinti aktyvų 
pilietiškumą, kultūrų dialogą, 
socialinę įtrauktį ir solidarumą, 
visų pirma jaunimui, su jaunimu 
ar jaunimo organizacijose 
dirbantiems asmenims bei 
jaunimo lyderiams teikiant 
daugiau judumo mokymosi 
tikslais galimybių ir užtikrinant 
geresnį jaunimo sektoriaus ir 
darbo rinkos ryšį; 

Jaunimo judumas 
(7 KT) Taip 

8 konkretus 
tikslas (8 KT) 

gerinti su jaunimu susijusios 
veiklos kokybę, visų pirma 
skatinant jaunimo srityje 
dirbančių organizacijų ir (arba) 
kitų suinteresuotųjų subjektų 
sustiprintą bendradarbiavimą; 

Jaunimo 
bendradarbiavimas 
(8 KT) 

Ne 

9 konkretus 
tikslas (9 KT) 

papildyti vietos, regionų ir 
nacionalinio lygmenų politines 
reformas ir remti žiniomis ir 
duomenimis grindžiamos 
jaunimo politikos plėtojimą ir 
neformaliojo ugdymo bei 
savišvietos pripažinimą, visų 
pirma stiprinant politinį 
bendradarbiavimą, geriau 
naudojant Sąjungos skaidrumo 
ir pripažinimo užtikrinimo 
priemones ir skleidžiant gerąją 
patirtį; 

Jaunimo politikos 
reforma (9 KT) Ne 
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Konkretūs tikslai 

Tikslas Visas pavadinimas 
Trumpasis 

pavadinimas 
(ir santrumpa) 

Įtrauktas į 
mūsų imtį 

10 konkretus 
tikslas 
(10 KT) 

stiprinti jaunimo veiklos 
tarptautinį aspektą ir su 
jaunimu dirbančių asmenų ir 
organizacijų, kaip paramos 
jaunimui struktūrų, vaidmenį 
papildant Sąjungos išorės 
veiksmus, visų pirma skatinant 
Sąjungos ir šalių partnerių 
suinteresuotųjų subjektų ir 
tarptautinių organizacijų 
bendradarbiavimą ir judumą 
tarp jų ir užtikrinant tikslingą 
šalių partnerių pajėgumų 
didinimą; 

Jaunimo reikalų 
išorės veiksmai 
(10 KT) 

Ne 

Sritis: sportas 

11 konkretus 
tikslas 
(11 KT) 

įveikti tokias tarpvalstybines 
grėsmes, kylančias sporto 
sąžiningumui, kaip dopingas, 
susitarimai dėl varžybų baigties, 
smurtas ir įvairaus pobūdžio 
netolerancija ir diskriminacija; 

Sąžiningumas 
sporte (11 KT) Ne 

12 konkretus 
tikslas 
(12 KT) 

skatinti ir remti gerą sporto 
valdymą ir dvikryptę sportininkų 
karjerą; 

Remti gerą sporto 
valdymą ir 
dvikryptę 
sportininkų karjerą 
(12 KT) 

Ne 

13 konkretus 
tikslas 
(13 KT) 

skatinant visuomenę sportuoti 
ir užtikrinant vienodas 
galimybes sportuoti visiems, 
remti savanorišką veiklą sporto 
srityje ir socialinę įtrauktį, lygias 
galimybes ir informuotumą apie 
sveikatinamosios fizinės veiklos 
svarbą. 

Sportu remiama 
įtrauktis ir lygybė 
(13 KT) 

Ne 

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

„Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda“ trumpas 
aprašymas 

3.1. ES sanglaudos politikos tikslas – stiprinti ekonominę ir socialinę sanglaudą 
mažinant regionų išsivystymo lygio skirtumus1. Yra keturios pagrindinės išlaidų 
programos, visos įgyvendinamos pagal 2014–2020 m. daugiametės finansinės 
programos (DFP) 1b išlaidų kategoriją: 

o Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšomis stiprinama ekonominė, socialinė 
ir teritorinė sanglauda ES, ištaisant disbalansą tarp regionų ir investuojant į 
pagrindines prioritetines sritis2. 

o Sanglaudos fondas (SF) mažina ekonominius ir socialinius trūkumus ir stabilizuoja 
valstybių narių, kurių bendrosios nacionalinės pajamos vienam gyventojui sudaro 
mažiau nei 90 % ES vidurkio, ekonomiką3. 

o Europos socialinio fondo (ESF) lėšomis skatinamas užimtumas ir socialinė įtrauktis, 
nepalankoje padėtyje esančius asmenis įtraukiant į visuomenę ir užtikrinant 
teisingesnes gyvenimo galimybes4. 

o Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas (EPLSAF) remia 
valstybių narių veiksmus teikiant pagalbą maistu ir pagrindinę materialinę pagalbą 
tiems, kuriems jos labiausiai reikia bendruomenėje5. 

3.2. Pagal šią išlaidų kategoriją 2014–2020 m. DFP iš viso buvo planuota 
371 milijardas eurų išlaidų, iš kurių iki 2020 m. pabaigos buvo išmokėta 194,8 milijardo 
eurų (žr. 3.1 diagramą). 

                                                      
1 ES Sutarties 174 straipsnis. 

2 Reglamentas (ES) Nr. 1301/2013. 

3 Reglamentas (ES) Nr. 1300/2013. 

4 Reglamentas (ES) Nr. 1304/2013. 

5 Reglamentas (ES) Nr. 223/2014. 
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3.1 diagrama. „Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda“: 2014–
2020 m. atlikti mokėjimai, palyginti su laikotarpio įsipareigojimais 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Komisijos duomenimis. 

3.3. Sanglaudos politiką įgyvendina valstybių narių vadovaujančiosios institucijos
per maždaug 390 veiksmų programų (VP), prižiūrint Komisijai ir jai teikiant gaires 
Komisijai. 

3.4. Sanglaudos politikos tikslams didelę įtaką daro įvairūs išorės veiksniai. Taip pat
dėl sanglaudos politikos pobūdžio tarp programavimo, veiksmų atrankos, jų 
įgyvendinimo bei rezultatų ir netgi išdirbių gavimo atsiranda vėlavimo atvejų (taip pat 
žr. 3.3 diagramą). 

Apimtis ir metodas 

3.5. Šiais metais veiksmingumo analizei atrinkome ESF, kuris sudarė 25,9 % visų iki
2020 m. pabaigos atliktų 2014–2020 m. sanglaudos politikos mokėjimų6 
(žr. 3.1 diagramą). Mūsų tikslas buvo nustatyti, kiek turima atitinkamos informacijos 
apie veiksmingumą, ir, remiantis šia informacija, įvertinti ES išlaidų programų 

6 COM(2021) 301 final, 2020 m. MVVA. 

Kitos programos
3,4 (1,7 %)

Sanglaudos fondas
39,6 (20,3 %)

Europos socialinis fondas (ESF)
50,4 (25,9 %)

Europos regioninės plėtros 
fondas (ERPF)
101,4 (52,0 %)

Sanglauda
194,8 (25,4 %)

(milijardais eurų)

766,9
milijardo 

eurų

i) kaip visų DFP išlaidų kategorijų dalis ii) išskaidyti pagal atskiras programas
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veiksmingumą. 2019 m. veiksmingumo ataskaitoje aptarėme ERPF ir SF, kurie iki 
2019 m. pabaigos sudarė 72,4 % visų mokėjimų. 

3.6. Šį skyrių parengėme remdamiesi Komisijos informacija apie veiksmingumą, 
kurią daugiausia sudarė 2020 m. metinė valdymo ir veiklos ataskaita (MVVA), 2022 m. 
biudžeto projekto programų ataskaitos ir pagrindiniai Komisijos vertinimai bei 7-oji 
sanglaudos ataskaita. 3.2 diagramoje pateikiami vertinimai ir kitos mūsų peržiūrėtos 
Komisijos ataskaitos. Patikrinome, ar ši informacija yra patikima ją palyginę su savo 
pačių nustatytais faktais, bet neatlikome jos patikimumo audito. Taip pat rėmėmės 
savo neseniai atliktais auditais ir kitomis ataskaitomis bei tyrimais. Mūsų metodika 
išsamiau aprašyta priedėlyje. 

3.7. Savo 2014–2020 m. DFP programų ataskaitoje Komisija pabrėžė penkis 
konkrečius ESF tikslus (KT)(žr. 3.1 priedą). Savo KT vertinimą pateikiame trijuose 
skirsniuose: 

o tvarus ir kokybiškas užimtumas ir darbo jėgos judumas (KT1 ir KT5, atitinkantys 
teminį tikslą (TT)8); 

o socialinė įtrauktis, kova su skurdu ir diskriminacija (KT2, atitinkantis TT9);  

o švietimas, mokymas ir profesinis mokymas, siekiant lavinti įgūdžius ir mokymąsi 
visą gyvenimą (KT3, atitinkantis TT10). 

Pirmajame skirsnyje aptarėme veiksmų, kuriais tenkinami nesimokančio, nedirbančio ir 
mokymuose nedalyvaujančio jaunimo (NEET) poreikiai, veiksmingumą. NEET skaičiaus 
mažinimas yra Jaunimo užimtumo iniciatyvos (JUI) teminis tikslas. Veiksmai, kuriais 
tenkinami dirbančio jaunimo poreikiai, finansuojami iš ESF ir pagal JUI. 2013 m. ES 
pradėjo įgyvendinti JUI, siekdama teikti paramą jaunimui, gyvenančiam regionuose, 
kuriuose jaunimo nedarbas viršijo 25 %. Mūsų vertinimas neapima KT4 „Valstybės 
institucijų ir suinteresuotųjų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas“. 
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3.2 diagrama. Pagrindinių vertinimų ir kitų ataskaitų ir nagrinėti 
laikotarpiai 

Šaltinis: Audito Rūmai. 

ESF tikslas ir kaip jis turėtų veikti 

3.8. 3.3 diagramoje apžvelgiamas ESF intervencijos loginis modelis, kuriame
parodyta, kaip pagal penkis KT atsižvelgiama į ESF priemonių poreikius ir numatomus 
išdirbius bei išdavas. 

3.9. Komisija ir valstybės narės dalijasi atsakomybe už ESF valdymą. Investiciniai
prioritetai apibrėžiami ESF reglamente, ir juos atrenka valstybės narės pagal VP, dėl 
kurių buvo susitarta su Komisija. Už įgyvendinimą yra atsakingos nacionalinės ir 
regioninės administracijos, kurios atrenka finansuotinus veiksmus. Daugeliu atvejų 
pagal VP remiamai veiklai, be ES finansavimo, skiriamas papildomas nacionalinis 
viešasis arba privatusis finansavimas. 
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2014–2020 m.

DFP 
2007–2013 m.
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Švietimo ir mokymo 
vertinimas (TT10)
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3.10. Kaip ir kitų programų atveju, Komisija stebi ESF ir JUI įgyvendinimą ir 
veiksmingumą, pasitelkdama rodiklių rinkinį ir kelis konkrečius vertinimus visu DFP 
laikotarpiu. 
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3.3 diagrama. ESF apžvalga 

Šaltinis: Audito Rūmai, Europos Komisijos 2020 m. MVVA ir 2007–2013 m. ESF programų ex post 

vertinimas. 
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ESF veiksmingumo vertinimas, 
remiantis paskelbta informacija apie 
veiksmingumą 

Bendros pastabos dėl ESF veiklos peržiūros plano 

3.11. Europos Parlamentas7, Komisija8 ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų
komitetas9 pabrėžė sanglaudos politikos pridėtinę vertę sutelkiant ir koordinuojant 
nacionalines ir regionines organizacijas ir skatinant jas siekti ES prioritetų. 

Veiklos peržiūros planas yra gerai parengtas 

3.12. VP veiklos peržiūros planai apima tarpines ir tikslines reikšmes pagal
kiekvieną šių ESF ir JUI VP prioritetinę kryptį10. Pagal taisykles reikalaujama, kad ESF ir 
JUI VP stebėsena būtų vykdoma naudojant trijų rūšių rodiklius11: a) finansinius 
rodiklius, susijusius su paskirstytomis išlaidomis; b) išdirbio rodiklius, susijusius su 
remiamais veiksmais, ir c) rezultato rodiklius, kai tinkama, susijusius su KT pagal 
atitinkamus prioritetus ir glaudžiai susijusius su remiamomis politikos 
intervencinėmis priemonėmis. Rezultato rodiklių naudojimas yra neprivalomas12. 

3.13. Rodikliai gali būti bendri visoms ESF ir JUI programoms visoje ES arba skirti
konkrečiai programai. Yra 32 bendri ESF rodikliai (23 išdirbio / devyni rezultato 

7 „ES sanglaudos politikos po 2020 m. pagrindiniai elementai“, 2017 m. birželio 13 d. Europos 
Parlamento rezoliucija dėl ES sanglaudos politikos po 2020 m. pagrindinių elementų, 
Europos Parlamentas, 2017 m. 

8 COM(2018) 321 final, „Šiuolaikiškas biudžetas Sąjungai, kuri apsaugo, suteikia galių ir gina. 
2021–2027 m. daugiametė finansinė programa“. 

9 „Veiksmingas finansavimas ESF ir EPLSAF lėšomis – pagalba pilietinei visuomenei užkirsti 
kelią skurdui ir socialinei atskirčiai pagal strategiją „Europa 2020“, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetas, 2017 m. 

10 „Guidance for Member States on performance framework, review and reserve“, Komisija, 
2018 m. 

11 Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013. 

12 Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 215/2014 5 straipsnio 5 dalis. 
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rodikliai) ir 12 bendrų JUI rodiklių (devyni tiesioginio rezultato rodikliai / trys ilgesnio 
laikotarpio rezultato rodikliai). Kiekvienai ESF ir JUI VP valstybės narės atrenka 
atitinkamus bendrus rodiklius ir nustato konkrečios programos rodiklius ir apie juos 
praneša Komisijai. Iš viso 28 % rezultato ir 32 % išdirbio rodiklių, kuriuos valstybės 
narės naudojo ESF, buvo bendri13. 

3.14. Komisija kasmet Europos Parlamentui ir Tarybai teikia ataskaitas dėl fondų 
rezultatų (žr. 3.6 dalį). Komisijos metinėse programų ataskaitose pateikiama 
informacija apie 13 iš 44 ESF ir JUI bendrų rodiklių. Komisija savo atvirųjų duomenų 
platformoje14 – viešai prieinamoje duomenų bazėje – taip pat reguliariai praneša apie 
pažangą, padarytą atsižvelgiant į visus bendrus rodiklius, taip pat apie programų 
finansinius aspektus. 

3.15. Be to, valstybės narės ir Komisija atlieka ESF VP veiksmingumo vertinimus 
įvairiais programos gyvavimo ciklo etapais: 

o Komisija atlieka einamuosius ir ex post vertinimus visoje ES. 2019 m. ji taip pat 
atliko veiksmingumo peržiūrą pagal 2018 metams nustatytas tarpines reikšmes, 
siekdama paskirstyti veiklos lėšų rezervą15. 

o Reikalaujama, kad valstybės narės pateiktų Komisijai kiekvienos VP ex ante 
vertinimus ir bent vieną fondų indėlio į kiekvieną prioritetą vertinimą. 

Komisija rengia rodiklių su tikslinėmis reikšmėmis pasiekimo koeficientą 

3.16. Pasak Komisijos, valstybės narės nustatė tikslines reikšmes beveik visiems 
konkrečios programos rodikliams (98 % rezultato ir 95 % išdirbio rodiklių)16. Be to, 
valstybės narės turėjo teikti visų 32 ESF bendrų išdirbio ir rezultato rodiklių stebėsenos 
duomenis pagal visus visų VP investavimo prioritetus (suskirstytus pagal regionų 
kategorijas). Jos taip pat galėjo nurodyti šių bendrų rodiklių tikslines reikšmes. Kai buvo 

                                                      
13 „The analysis of the outcome of the negotiations concerning the Partnership Agreements 

and ESF Operational Programmes, for the programming period 2014–2020“, Europos 
Komisija, 2016 m. 

14 https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/esf 

15 COM(2021) 300, ES bendrojo biudžeto projektas, 2022 finansiniai metai, programų veiklos 
išlaidų ataskaitos. 

16 Galutinė ESF 2019 m. metinių įgyvendinimo ataskaitų apibendrinamoji ataskaita, pateikta 
2020 m., Europos Komisija, 2021 m. 
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nustatytos tikslinės reikšmės, Komisija parengė ir paskelbė apibendrintą pasiekimo 
koeficientą, kad įvertintų programų įgyvendinimo pažangą valstybių narių ir ES 
lygmeniu17. Ji taip pat apibendrino valstybių narių pateiktus bendrų išdirbio ir rezultato 
rodiklių stebėsenos duomenis, įskaitant tuos rodiklius, kuriems tikslinės reikšmės 
nebuvo nustatytos. 

Veiklos peržiūros plane nepakankamai dėmesio skiriama rezultatams 

3.17. Mes pranešėme18, kad 2014–2020 m. VP buvo taikoma tvirtesnė 
intervencijos logika, tačiau taip pat buvo nustatytas pernelyg didelis rodiklių skaičius, ir 
valstybėms narėms buvo sunku nustatyti rezultato rodiklius. Taip pat pranešėme19, kad 
apskritai 2014–2020 m. veiklos peržiūros planas iš esmės buvo orientuotas į išdirbius, ir 
kad nebuvo reikšmingo perėjimo prie rezultatų vertinimo. Tai buvo nuolatinis 
Komisijos vertinimų sanglaudos politikos srityje nustatytas faktas20. 

3.18. Mes pranešėme21, kad rodikliai, kuriuos Komisija naudojo atlikdama 2019 m. 
VP veiksmingumo peržiūrą, buvo beveik visiškai susiję su išdirbiais (64 %) arba 
finansiniais aspektais (35 %), tačiau labai retai (1 %) – su pasiektais rezultatais. Taigi 
2019 m. veiklos lėšų rezervo panaudojimo mastas (arba perskirstymas kitoms 
programoms ir prioritetams) labiau atspindėjo valstybių narių gebėjimą panaudoti ES 
lėšas ir gauti išdirbių, o ne pasiekti rezultatų. 

3.19. Taip pat pranešėme22, kad 2014–2020 m. sanglaudos programų veiklos lėšų 
rezervo panaudojimą daugiausia lėmė valstybių narių įgyvendinimo pažanga, kurią 

                                                      
17 Ten pat. 

18 Apžvalga Nr. 5/2018 „Sanglaudos politikos įgyvendinimo po 2020 m. supaprastinimas“, 
41 dalis. 

19 Specialioji ataskaita Nr. 15/2017 „Ex ante sąlygos ir veiksmingumo rezervas sanglaudos 
politikos srityje – naujoviškos, bet dar neveiksmingos priemonės“, 71–76 dalys, ir Specialioji 
ataskaita Nr. 21/2018 „ERPF ir ESF projektų 2014–2020 m. laikotarpiu atranka ir stebėjimas 
daugeliu bruožų vis dar labiausiai orientuoti į išdirbius“, 71 dalis. 

20 SWD(2018) 289 final, 3 priedas, „Impact assessment accompanying the Proposal for a 
Regulation of the European Parliament and the Council on the European Social Fund Plus“. 

21 Specialioji ataskaita Nr. 15/2017, 74 dalis. 

22 Specialioji ataskaita Nr. 24/2021 „Veiksmingumu grindžiamas finansavimas įgyvendinant 
sanglaudos politiką: prasmingi užmojai, tačiau 2014–2020 m. laikotarpiu liko kliūčių“, 
122 dalis. 
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atspindi pasiekti išdirbiai ir jų sėkmingas lėšų panaudojimas (apie trečdalis visų rodiklių 
buvo finansiniai rodikliai). Be to, gerokai nesumažinus maždaug 30 % rodiklių tarpinių 
reikšmių, būtų buvę galima panaudoti gerokai mažiau veiklos lėšų rezervo (tik 56 %)23. 

3.20. Remiantis EBPO24, veiksmingumui ir rezultatams skirta ES biudžeto sudarymo 
sistema vertinama labai gerai, tačiau atrodo, kad veiksmingumo stebėsena neturi 
didelio tiesioginio poveikio išteklių panaudojimui kiekvienais metais. Komisijos 
įgaliojimus sustabdyti mokėjimus valstybėms narėms, jei yra reikšmingų stebėsenos 
sistemų kokybės ir patikimumo trūkumų, EBPO vertina kaip kraštutinę galimybę, o ne 
kaip įprastą valdymo kontrolės ir programų koregavimo priemonę. 

Vertinimai apima daugumą ESF sričių, tačiau politikos poveikiui įvertinti 
reikia daugiau metodinių pastangų  

3.21. Komisijos 2007–2013 m. laikotarpio25 ex post vertinimu buvo siekiama 
įvertinti bendrą ESF poveikį. Tačiau ji nepadarė išvadų dėl tikslų ar tikslinių reikšmių 
pasiekimo, nes remiantis turima informacija nebuvo galima apibendrinti rezultatų 
visoje ES. Mes patys pranešėme26 apie keletą duomenų trūkumo problemų, kurias 
lėmė prastas programų rengimas, netinkamas rodiklių apibrėžimas, duomenų ir tikslų 
stygius, ir t. t. Vertinimo metu atliekant efektyvumo analizę buvo apsiribota įvairių ESF 
intervencinių priemonių visose valstybėse narėse sąnaudų pagal dalyvius palyginimu. 
Reglamentavimo patikros valdyba padarė išvadą27, kad vertinime „labai trūko 
duomenų, nebuvo pakankamos priešingos padėties analizės ir jo apimtis buvo ribota“. 
Vertinime „nepateikta tvirtų įtikinamų veiksmingumo įrodymų ir jis nebuvo 
pakankamai tvirtas pagrindas būsimoms programoms rengti“. 

3.22. 2019 m. Komisija atliko teminius vertinimus, naudojamus derybose dėl 2021–
2027 m. programos. 2014–2020 m. laikotarpiu valstybės narės turėjo atlikti bent vieną 

                                                      
23 Ten pat, 120 dalis. 

24 EBPO, 2017 m., „Budgeting and performance in the European Union: „A review by the OECD 
in the context of EU budget focused on results“, Ronnie Downes, Delphine Moretti irScherie 
Nicol, OECD Journal on Budgeting, 2017/1 tomas. 

25 SWD(2016) 452 final, Komisija, „Ex-post evaluation of the 2007–2013 ESF programmes“. 

26 Specialioji ataskaita Nr. 16/2018 „ES teisės aktų ex post peržiūra: tinkamai nustatyta, tačiau 
neišbaigta sistema“, 51–56 dalys. 

27 Reglamentavimo patikros valdyba, Nuomonė, „DG EMPL – Ex-post evaluation of the 2007–
2013 European Social Fund programmes“, 2016 m. 
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kiekvienos savo VP prioritetinės krypties poveikio vertinimą, o Komisija turėjo stebėti 
visus vertinimo planus. Komisijos REGIO ir EMPL GD įsteigė bendrą pagalbos tarnybą, 
kad ši talkintų atliekant vertinimus. Valstybės narės planavo 420 ESF / JUI vertinimų ir 
dar 1 519 iš kelių fondų finansuojamų programų vertinimų, į kuriuos įtrauktas ESF ir JUI 
elementas. Iki 2021 m. vasario mėn. jos buvo užbaigusios 745 2014–2020 m. programų 
vertinimus28. Didžioji planuojamų vertinimų dalis bus baigta tik pasibaigus 
įgyvendinimo laikotarpiui29, daugiausia dėl to, kad programavimo laikotarpiai sutampa, 
o rezultatų, ir netgi išdirbių, pasiekimas gali užtrukti kelerius metus. Todėl šie 
vertinimai nebus pateikti laiku, kad jais būtų galima remtis rengiant 2021–2027 m. 
programas; tačiau jie gali būti naudingi atliekant 2025 m. laikotarpio vidurio peržiūrą. 

3.23. Iš 124 2018 m. paskelbtų ESF / JUI / kelių fondų vertinimų30 23 % buvo 
siekiama įvertinti intervencijų išdavas ir rezultatus. 2020 m. tyrime Europos 
Parlamentas31 pažymėjo, kad retai naudojami sudėtingesni metodai, kaip antai 
priešingos padėties analizė, teorija grindžiami metodai ir sąnaudų ir naudos analizė. 
Atlikus tyrimą padaryta išvada, kad, nepaisant pažangos, bendra vertinimų kokybė ir 
toliau buvo vidutiniška ir kad vertinimo metu nustatytus faktus sunku įtraukti į politikos 
ciklą dėl griežtų reikalavimų (pavyzdžiui, terminų ar aprėpties), pajėgumų trūkumo 
valstybėse narėse ir silpnos vertinimo kultūros. 

3.24. Taip pat anksčiau esame pažymėję32, kad nei valstybės narės, nei Komisija 
savo vertinimuose neprivalo nagrinėti programų ekonomiškumo principo33, pagal kurį 
reikalaujama, kad ES ištekliai būtų skiriami tinkamu laiku, pakankamo kiekio ir kokybės 
bei geriausia kaina. 

                                                      
28 COM(2021) 301 final, 2020 m. MVVA. 

29 COM(2019) 627 final, „Europos struktūrinių ir investicijų fondų įgyvendinimo 2019 m. 
strateginė ataskaita“. 

30 Galutinė ESF 2018 m. metinių įgyvendinimo ataskaitų apibendrinamoji ataskaita, pateikta 
2019 m., Komisija, 2020 m. 

31 „The Role of Evaluation in Cohesion Policy“, Vidaus politikos generalinio direktorato 
Struktūrinės ir sanglaudos politikos teminis skyrius, Europos Parlamentas, 2020 m. 

32 Nuomonė Nr. 1/2017 dėl pasiūlymo peržiūrėti Finansinį reglamentą (OL C 91, 2017 3 23), 
88 dalies c punktas, ir Nuomonė Nr. 6/2018 dėl 2018 m. gegužės 29 d. Komisijos pasiūlymo 
dėl Bendrųjų nuostatų reglamento, COM(2018) 375 final, 67 dalis. 

33 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 
2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių. 
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Bendros pastabos dėl ESF veiksmingumo 

3.25. 3.4 diagramoje apžvelgiame 13 ESF bendrų rodiklių, kuriuos Komisija pateikė 
2022 m. biudžeto projekto programų ataskaitoje. Mūsų konkrečios rodiklių apžvalgos 
pateiktos 3.5–3.7 diagramose. 2019 m. veiksmingumo ataskaitoje34 aptarėme keletą 
bendrų išlygų, taikomų aiškinant šiuos rodiklius. Visų pirma mūsų vertinimas, ar tam 
tikras rodiklis įgyvendinamas pagal planą, yra susijęs su tikimybe, ar bus pasiekta jo 
tikslinė reikšmė. Šiame vertinime tiesiogiai neatsižvelgiama į tai, ar (ir kaip glaudžiai) 
atitinkamas rodiklis yra susijęs su ESF veiksmais ir tikslais, taip pat neatsižvelgiama į tai, 
ar šio rodiklio tikslinė reikšmė yra pakankamai plataus užmojo. Todėl tai yra tik pirmas 
žingsnis analizuojant programos veiksmingumą. Neatlikome pagrindinių duomenų 
patikimumo audito, (tačiau tai aptarėme 2019 m. veiksmingumo ataskaitoje35). 

Remiantis rodikliais, valstybės narės daro didelę pažangą siekdamos 
tikslų 

3.26. Rodikliai atspindi valstybių narių 2019 m. pabaigoje pateiktus duomenis. 
Manome, kad 12 iš 13 rodiklių tikslinių reikšmių siekiama pagal planą (dėl metodikos 
žr. priedėlį). Tačiau 2021 m. biudžeto projekto programų ataskaitoje Komisija sumažino 
tikslines vertes nuo 12,1 % iki 52,1 % septyniems rodikliams, palyginti su ankstesne 
programų ataskaita. Iš tikrųjų, penki jų šiuo metu įgyvendinami pagal planą tik dėl 
sumažinimo. Vienas rodiklis, nepaisant sumažinimo, vis dar neįgyvendinamas pagal 
planą. Apibendrinant galima teigti, kad septyni iš 13 rodiklių nebūtų įgyvendinti, jei 
tikslinės vertės nebūtų pakeistos. Pasak Komisijos, peržiūra buvo būtina dėl metodinių 
pokyčių, palyginti su ankstesniu laikotarpiu. 

                                                      
34 2020 m. Europos Audito Rūmų ataskaitos „ES biudžeto veiksmingumas. Padėtis 2019 m. 

pabaigoje“ 1.24 dalis. 

35 Ten pat, 1.13–1.23 dalys. 
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3.4 diagrama. Visų programų ataskaitoje nurodytų ESF rodiklių apžvalga  

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2022 m. biudžeto projekto programų ataskaita. 

Komisija leido panaudoti 85 % veiklos lėšų rezervo ESF programoms 

3.27. Komisija pranešė, kad iki 2020 m. pabaigos projektų atrankos lygis buvo 
padidėjęs iki 99 %36. Tačiau pagal ESF mokėjimų lygį ir dalyvių skaičių 2014–2020 m. 
laikotarpiu vis dar atsiliekama, palyginti su tuo pačiu ankstesnio programavimo 
laikotarpio etapu. Komisijos duomenimis37, įsisavinimo lygis (atlikti tarpiniai mokėjimai, 
palyginti su 2014–2020 m. laikotarpio asignavimais) buvo 43 %, t. y. 13 procentinių 
punktų žemesnis nei 2007–2013 m. laikotarpiu. Viena pagrindinių priežasčių buvo 
žemesnis galutinių paramos gavėjų deklaruotų išlaidų lygis. 2020 m. EMPL GD 
pranešė38, kad 86 % jo peržiūrėtų VP iš esmės buvo įgyvendinamos gerai arba 
priimtinai, tačiau 25 % VP buvo įgyvendinamos prastai arba prasčiau, atsižvelgiant į 
atrinktų veiksmų skaičių ir tinkamų finansuoti išlaidų apimtį. 

3.28. 2020 m. Komisija pranešė39, kad buvo pasiektos trijų ketvirtadalių ESF 
programos prioritetų tarpinės reikšmės; tuo remdamasi ji leido panaudoti 85 % 
5 milijardų eurų su ESF susijusio 2014–2020 m. laikotarpio veiklos lėšų rezervo. 

                                                      
36 COM(2021) 300. 

37 Ten pat. 

38 EMPL GD, 2020 m. metinė veiklos ataskaita, Komisija, p. 2021. 

39 Skaičiavimai pagrįsti Specialiąja ataskaita Nr. 24/2021 „Veiksmingumu grindžiamas 
finansavimas įgyvendinant sanglaudos politiką: prasmingi užmojai, tačiau 2014–2020 m. 
laikotarpiu liko kliūčių“, preliminarių pastabų 6 diagrama. 

Tikslas (*) Iš viso
Visi Visi Visi

KT 1 2 1 1 1 1
KT 2 3 2 2 1 1
KT 3 2 1 1 1 1
KT 4 1 1 1
KT 5 5 2 2 3 2 1

Iš viso 13 7 7 6 5 1

Išdirbis Rezultatas Poveikis

Neaišku: nėra duomenų, seni arba negalutiniai duomenys.Taip Ne

Ar šio rodiklio tikslinės reikšmės siekiama pagal planą (atsižvelgiant į visas tarpines reikšmes ir ligšiolinę 
pažangą)?

PAAIŠKINIMAI

(*) Visas tikslų sąrašas pateiktas 3.1 priede.
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3.29. Tačiau, atsižvelgiant į tarpinių ir tikslinių reikšmių sumažinimą metais iki

veiksmingumo peržiūros (žr. 3.19 ir 3.26 dalis), taip pat į rezultato rodiklių trūkumus 
(žr. 3.18 dalį), nemanome, kad tai yra įtikinamas programų veiksmingumo įrodymas. 

2021–2027 m. pasiūlymu dėl ESF+ siekiama tolesnio supaprastinimo ir 
sinergijos 

3.30. Dabartinių 2014–2020 m. ESF investicijų makroekonominis poveikis,

apskaičiuotas pagal Jungtinio tyrimų centro Rhomolo modelį40, rodo, kad 2024 m. 
bendras 28 ES valstybių narių BVP išliks teigiamas ir sudarys 0,1 % (maždaug 
13 milijardų eurų), o iki 2030 m. – 0,15 % (maždaug 25 milijardus eurų). 

3.31. ESF ex post vertinimas ir keturi teminiai vertinimai 2014–2020 m. laikotarpiu

parodė, kad reikia supaprastinti finansavimo sistemą ir fondo įgyvendinimą41. 2014–
2020 m. laikotarpiu ESF ir JUI tikslai (žr. 3.3 diagramą) taip pat buvo iš dalies 
įgyvendinti naudojant kitus fondus (daugiausia EPLSAF, ES užimtumo ir socialinių 
inovacijų programą ir ES sveikatos programą). Dėl šių fondų naudojimą 
reglamentuojančių taisyklių skirtumų iškilo dubliavimosi ir ribotos sinergijos rizika. 
Siekdama pašalinti šią riziką, 2021–2027 m. laikotarpiu Komisija pasiūlė visus susijusius 
fondus sujungti į vieną ESF+ programą, taip racionalizuojant finansavimo metodą ir 
stiprinant sinergiją42. 

3.32. Poreikis taikyti integruotą finansavimo metodą buvo paremtas 2019 m.

akademine peržiūra43, kurioje nustatyta, kad skirtingų ES šalių ir regionų rezultatai 
skiriasi. Kitame tyrime pabrėžta44, kad reikia toliau tobulinti veiksnių, lemiančių 
politikos sėkmę ir nesėkmę, analizę ir aiškiai nustatyti jos grynąjį poveikį, lyginant 
faktinius rezultatus su tuo, kas atsitiktų paramos gavėjams be intervencijos. 

40 SWD(2018) 289 final. 

41 Taip pat žr. SWD(2018) 289 final ir COM(2021) 300. 

42 SWD(2018) 289 final. 

43 Darvas, Z. et al, 2019 m., „How to improve European Union cohesion policy for the next 
decade“, Bruegel, Policy Contribution, Issue no 8, 2019 m. gegužės mėn. 

44 Crescenzi, R., Giua M., 2017 m., „Different approaches to the analysis of EU Cohesion Policy, 
Leveraging complementarities for evidence-based policy learning, EU cohesion policy“, 
išleista Bachtler, J. et al, Routledge, Oxon. 
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3.33. Galiausiai, tyrime45 dėl konkrečiai šaliai skirtų rekomendacijų (KŠSR)
nustatymo, kuris yra Europos semestro proceso dalis, atkreiptas dėmesys į glaudesnio 
suderinimo su programų įgyvendinimu valstybėse narėse galimybes. Pavyzdžiui, KŠSR 
dažnai formuluojamos plačiai, be įgyvendinimo tikslinių ir tarpinių verčių, o VP indėlis 
nėra sistemingai stebimas. Tačiau tyrime taip pat nurodyta, kad ESI fondų lėšomis 
finansuojamos ex ante sąlygos ir administracinių gebėjimų stiprinimas buvo naudingi 
skatinant struktūrines reformas. 

Užimtumas, darbo jėgos judumas ir NEET jaunimas 

3.34. Vienas iš ESF tikslų – skatinti tvarų ir kokybišką užimtumą ir darbo jėgos
judumą, taip prisidedant prie strategijos „Europa 2020“ pagrindinio tikslo – iki 2020 m. 
20–64 m. amžiaus populiacijos užimtumo lygį padidinti bent iki 75 %. 

3.35. 3.5 diagramoje apžvelgiami programos ataskaitos rodikliai, susiję su
užimtumo tikslu ir dviem ESF ir JUI KT: a) tvaraus ir kokybiško užimtumo skatinimas ir 
darbo jėgos judumo rėmimas ir b) specialiosios paramos NEET jaunimui skatinimas 

3.36. Įvertinę 2022 m. biudžeto projekto programų ataskaitoje pateiktą
informaciją, manome, kad šešių iš septynių rodiklių tikslinių reikšmių siekiama pagal 
planą. 

3.37. Keturių JUI rodiklių atveju iš pradžių buvo nustatyti 2018 m. tikslai, bet vėliau
jie buvo perkelti į 2020 m., kartu su tolesniais finansavimo papildymais ir programos 
laikotarpio pratęsimu. Be šio pataisymo šie JUI rodikliai nebūtų buvę pasiekti. 

45 Ciffolilli, A. et al, 2018 m., „Support of ESI Funds to the implementation of the Country 
Specific Recommendations and to structural reforms in Member States“, paskelbta 
EMPL GD. 
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3.5 a diagrama. Su užimtumu susijusių rodiklių apžvalga 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2022 m. biudžeto projekto programų ataskaita. 

Visų rodiklių apibendrinimas

Pagal planą?

Taip 1 1 1 2

Ne

Neaišku 1 1

IŠ VISO 1 1 2

Išdirbis Rezultatas Poveikis IŠ VISO

Informacija apie atskirus rodiklius

Kiekybinė Kokybinė Tikslinės reikšmės nėra arba ji neaiški

PAAIŠKINIMAI

Išsamus šios apžvalgos ir mūsų metodikos paaiškinimas pateiktas priedėlio 15–23 punktuose.

Neaišku: nėra duomenų, seni arba negalutiniai 
duomenys

Taip Ne

Ar šio rodiklio tikslinės reikšmės siekiama pagal planą (atsižvelgiant į visas tarpines reikšmes ir ligšiolinę 
pažangą)?

Ar Komisijos atliktas pažangos įvertinimas apytikriai atitinka mūsų įvertinimą?

Tikslinės reikšmės rūšis

Taip Ne

Tarpinė reikšmė
84 % (2018)

Tarpinė reikšmė
100 % (2018)

2013

2013

2023

2023

81 % (2019)

92 % (2019)

Dalyviai gauna ESF paramą pagal šį 
teminį tikslą

Dalyviai (bedarbiai arba neaktyvūs), 
kurie baigę dalyvavimą pradėjo 

dirbti

Rodiklis Pažanga siekiant tikslinės reikšmės 

Išdirbis

Rezultatas
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3.5 b diagrama. Su NEET jaunimu susijusių rodiklių apžvalga 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2022 m. biudžeto projekto programų ataskaita. 

Visų rodiklių apibendrinimas

Pagal planą?

Taip 2 1 2 4

Ne 1 1

Neaišku 1 1

IŠ VISO 2 3 5

Išdirbis Rezultatas Poveikis
IŠ VISO

Kiekybinė Kokybinė Tikslinės reikšmės nėra arba ji neaiški

PAAIŠKINIMAI

Išsamus šios apžvalgos ir mūsų metodikos paaiškinimas pateiktas priedėlio 15–23 punktuose.

Neaišku: nėra duomenų, seni arba negalutiniai 
duomenysTaip Ne

Ar šio rodiklio tikslinės reikšmės siekiama pagal planą (atsižvelgiant į visas tarpines reikšmes ir ligšiolinę 
pažangą)?

Ar Komisijos atliktas pažangos įvertinimas apytikriai atitinka mūsų įvertinimą?

Tikslinės reikšmės rūšis

Taip Ne

Informacija apie atskirus rodiklius

Tarpinė reikšmė
76 % (2018)

Tarpinė reikšmė
36 % (2016)

Tarpinė reikšmė
32 % (2016)

Tarpinė reikšmė
41 % (2016)

Tarpinė reikšmė
41 % (2016)

2013

2013

2013

2013

2013

2023

2020

2020

2020

2020

81 % (2019)

80 % (2019)

100 % (2019)

68 % (2019)

94 % (2019)

Rodiklis Pažanga siekiant tikslinės reikšmės 

ESF paramą gauna 15–24 m. amžiaus 
dalyviai

Bedarbiai dalyviai, kurie baigė dalyvauti 
JUI remiamoje intervencijoje

Besimokantys ar mokymuose 
dalyvaujantys bedarbiai dalyviai, kurie 

baigę JUI remiamą intervenciją įgijo 
kvalifikaciją arba pradėjo dirbti

Besimokantys ar mokymuose 
dalyvaujantys neaktyvūs dalyviai, kurie 

baigę JUI remiamą intervenciją įgijo 
kvalifikaciją arba pradėjo dirbti

Nesimokantys ar mokymuose 
nedalyvaujantys neaktyvūs dalyviai, 
kurie baigė dalyvauti JUI remiamoje 

intervencijoje

Išdirbis

Išdirbis

Rezultatas

Rezultatas

Rezultatas
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Įgyvendinimas lėtesnis nei planuota, o skirtumai tarp valstybių narių yra 
dideli  

3.38. 2014–2020 m. laikotarpiu ESF ir nacionaliniai asignavimai užimtumo tikslui
sudarė 39,8 milijardo eurų; 2019 m. pabaigoje buvo įsipareigota skirti 83 % lėšų46. 
Atvirųjų duomenų platformos duomenimis47, 2021 m. birželio mėn. valstybės narės 
vidutiniškai panaudojo 54 % turimų lėšų – nuo 24 % Maltoje iki 90 % Kipre. 

3.39. 2019 m. pabaigoje JUI ir nacionaliniai asignavimai sudarė 10,4 milijardo eurų.
Visos valstybės narės, išskyrus aštuonias, visiškai įsipareigojo skirti visas lėšas48. 
Atvirųjų duomenų platformos duomenimis49, 2021 m. birželio mėn. valstybės narės 
išleido vidutiniškai 66 % turimų lėšų – nuo 2 % Rumunijoje iki 100 % Latvijoje ir 
Lietuvoje. 

3.40. 2020 m. balandžio mėn. Komisijos tyrime50 patvirtinta, kad JUI įgyvendinama,
tačiau pažanga buvo lėtesnė nei planuota. JUI buvo sukurta kaip neatidėliotinas 
atsakas į jaunimo nedarbą ir orientuota į asmenis, o ESF taip pat galima prisidėti prie 
struktūrinių priemonių, pavyzdžiui, institucinių gebėjimų ir paramos sistemoms (taip 
pat žr. 3.37 dalį). 

3.41. Komisija51 ir valstybės narės52 pranešė, kad geresnės socialinės ir ekonominės
sąlygos, programavimo ir stebėsenos reikalavimai, paramos gavėjams tenkanti 
administracinė našta ir silpni administraciniai gebėjimai turėjo įtakos JUI veiksmų 

46 Galutinė ESF 2018 m. metinių įgyvendinimo ataskaitų apibendrinamoji ataskaita, pateikta 
2019 m., Komisija, 2020 m. 

47 Atvirųjų duomenų platforma, naujausia Komisijos informacija 2021 m. birželio 6 d., 
duomenys gauti 2021 m. gegužės 29 d. 

48 Galutinė ESF 2018 m. metinių įgyvendinimo ataskaitų apibendrinamoji ataskaita, pateikta 
2019 m., Komisija, 2020 m. 

49 Atvirųjų duomenų platforma, naujausia Komisijos informacija 2021 m. birželio 6 d., 
duomenys gauti 2021 m. gegužės 29 d. 

50 ESF paramos jaunimo užimtumui vertinimo tyrimas, galutinė ataskaita, Komisija, 2020 m. 

51 „Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour Mobility“, galutinė 
ataskaita, Komisija, 2020 m. 

52 Galutinė ESF 2018 m. metinių įgyvendinimo ataskaitų apibendrinamoji ataskaita, pateikta 
2019 m., Komisija. 
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įgyvendinimui. Taip pat pranešėme53, kad silpna valstybių narių administracinė ir 
stebėsenos tvarka paveikė Jaunimo užimtumo iniciatyvos įgyvendinimą. 

Užimtumo lygiai išaugo, tačiau, daugiausia dėl COVID-19 pandemijos, jie 
vis dar neatitinka strategijos „Europa 2020“ tikslo 

3.42. Ankstesnėje ataskaitoje54 pažymėjome, kad pažanga siekiant strategijos
„Europa 2020“ užimtumo tikslo buvo teigiama ir tikėtina, kad šis tikslas bus visiškai 
pasiektas. Tačiau, daugiausia dėl pandemijos, galiausiai taip nebuvo. 

Eurostato duomenimis, 2019 m. 27 ES valstybių narių 20–64 m. amžiaus grupės 
asmenų užimtumo lygis buvo aukščiausias (73,1 %) nuo tada, kai 2010 m. buvo pradėta 
įgyvendinti strategija „Europa 2020“55. Kitais metais56 jis šiek tiek sumažėjo iki 72,4 %– 
t. y. siekė mažiau nei strategijoje „Europa 2020“ nustatytas 75 % tikslas. Komisija
pranešė57 apie aiškius šios amžiaus grupės užimtumo lygio skirtumus valstybėse
narėse, kurie siekė nuo 80,4 % Švedijoje iki 61,2 % Graikijoje.

3.43. Vyrų ir moterų užimtumo lygio skirtumas per pastarąjį dešimtmetį sumažėjo,
nes į darbo rinką pateko daugiau moterų58: vyrų ir moterų užimtumo lygio skirtumas 
sumažėjo nuo 13,5 % 2010 m. iki 11,3 % 2021 m. Aukščiausias moterų užimtumo lygis 
buvo Švedijoje (78,3 %), žemiausias – Italijoje (52,7 %) ir Graikijoje (51,8 %.)59. 

53 Specialioji ataskaita Nr. 5/2017 „Jaunimo nedarbas – ar kas nors pasikeitė įgyvendinus ES 
politiką?“ „Jaunimo garantijų iniciatyvos ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos vertinimas“, 139, 
145 ir 179 dalys. 

54 Specialioji ataskaita Nr. 16/2020 „Europos semestras – konkrečiai šaliai skirtose 
rekomendacijose nagrinėjami svarbūs klausimai, tačiau jas reikia geriau įgyvendinti“, 
21 dalis. 

55 Eurostatas, Pranešimas spaudai Nr. 64/2020, Komisija. 

56 „Employment and Social Developments in Europe“, ketvirčio apžvalga, 2021 m. kovo mėn., 
Komisija. 

57 EMP GD, 2020 m. metinė veiklos ataskaita, Komisija, 2021 m. 

58 „Employment and Social Developments in Europe“, ketvirčio apžvalga, 2021 m. rugsėjo 
mėn., Komisija. 

59 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_-
_annual_statistics#Female_employment_rate_increases_over_time. Duomenys gauti 
2021 m. birželio 25 d., Komisija. 
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3.44. Komisija pranešė, kad, atsižvelgdamos į aukštą nedarbo lygį laikotarpio 
pradžioje, valstybės narės daugiausia dėmesio skyrė labiausiai pasitaikantiems ir 
labiausiai paplitusiems poreikiams60. Mažai lėšų skirta kitoms struktūrinėms 
priemonėms, pavyzdžiui, lyčių lygybei, vyresnių žmonių aktyvumui ir darbo rinkos 
institucijų modernizavimui (atitinkamai 5 %, 2 % ir 3 %), ir jų įgyvendinimas buvo lėtas. 
Tyrime padaryta išvada, kad, atsižvelgiant į kylančius iššūkius, šiems investavimo 
prioritetams skiriama per mažai dėmesio. 

3.45. Mūsų atlikta valstybių narių pateiktų duomenų analizė parodė61, kad dalyvių 
ESF užimtumo veiksmuose statusas pasiskirsto taip: bedarbiai – 40 %, dirbantys – 26 %, 
ilgalaikiai bedarbiai – 22 %, neaktyvūs – 12 %. Todėl didžiausias dalyvavimas buvo tarp 
asmenų, kurie yra aktyvūs arba bedarbiai, bet arčiau darbo rinkos. 

3.46. 2020 m. apie 33 % visų bedarbių ES buvo ilgalaikiai bedarbiai62. 2016 m. 
Taryba rekomendavo63 registruotiems ilgalaikiams bedarbiams pateikti išsamius 
individualius vertinimus ir gaires iki tol, kol bus pasiektas jų 18 mėnesių darbo 
netekimo laikotarpis. 2019 m. Komisija pranešė64, kad valstybės narės nustatė 
priemones pagal šią rekomendaciją, tačiau dar per anksti vertinti jų visapusišką poveikį. 
Tuo pat metu, nepaisant pagerėjusių užimtumo lygių, ilgalaikių bedarbių darbo 
paieškos lygiai ir toliau buvo žemi. Šiuo metu atliekame ilgalaikio nedarbo auditą, kurio 
rezultatus planuojame paskelbti 2021 m. pabaigoje. 

                                                      
60 „Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour Mobility“, galutinė 

ataskaita, Komisija, 2020 m. 

61 Valstybių narių 2019 m. metinėje įgyvendinimo ataskaitoje pateikti duomenys, 2021 m. 
balandžio mėn. iš platformos paimta ataskaita, Komisija. 

62 „Employment and Social Developments in Europe“, ketvirčio apžvalga, 2021 m. kovo mėn., 
Komisija. 

63 Tarybos rekomendacija dėl ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo rinką, 2016/C 67/01. 

64 COM(2019) 169 final, Komisijos ataskaita Tarybai, Tarybos rekomendacijos dėl ilgalaikių 
bedarbių integracijos į darbo rinką vertinimas. 
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NEET lygis sumažėjo, tačiau JUI veikloje dalyvauja daugiau asmenų, kurie 
yra arčiau darbo rinkos 

3.47. Remiantis 2020 m. Komisijos atliktu tyrimu65, 2014–2018 m. NEET lygis 
(darbo neturinčių ir neaktyvių NEET dalis jaunimo populiacijoje) ES sumažėjo nuo 
12,5 % iki 10,4 %. Tačiau neaktyvių NEET dalis išliko tokia pati – 6 %. Tai rodo, kad 
sunku pasiekti ir sutelkti šią NEET populiacijos dalį. Anksčiau66 pranešėme apie 
valstybes nares, kurios neparengė tinkamų strategijų su aiškiomis tarpinėmis 
reikšmėmis ir tikslais, kad pasiektų visus NEET jaunuolius. Be to, JUI VP struktūrą 
susilpnino prasta informacija apie NEET populiaciją, todėl VP negali būti apibrėžta, 
kurioms tikslinėms grupėms labiausiai reikia pagalbos, arba paaiškinti, kodėl jų 
siūlomos priemonės yra tinkamiausios. 

3.48. 2020 m. Taryba paskelbė naują rekomendaciją dėl Jaunimo garantijų 
iniciatyvos67, kurioje reikalavo, kad valstybės narės dėtų daugiau pastangų, kad 
pasiektų pažeidžiamus jaunuolius visoje ES, taikydamos geresnes stebėjimo ir 
ankstyvojo perspėjimo sistemas, ir pagerintų pasiūlymų kokybę. 

Kyla naujų uždavinių dėl papildomumo ir dėmesio darbo jėgos judumui 

3.49.  Remiantis dviem 2020 m. Komisijos tyrimais68 padaryta išvada, kad ESF ir JUI 
finansavimu sukurta didelė ES pridėtinė vertė. Tačiau savo ataskaitoje dėl Jaunimo 
garantijų iniciatyvos ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos pranešėme69, kad esama rizikos, 
jog dėl JUI / ESF išteklių nebus grynojo NEET skirto finansavimo padidėjimo, nes kai 
kurie veiksmai, kurie anksčiau buvo finansuojami iš nacionalinių biudžetų, dabar bus 
finansuojami ES lėšomis. Remiantis tais pačiais Komisijos tyrimais, išreikštas panašus 

                                                      
65 ESF paramos jaunimo užimtumui vertinimo tyrimas, galutinė ataskaita, Komisija, 2020 m. 

66 Specialioji ataskaita Nr. 5/2017, 61–72 dalys, 109 ir 165 dalys. 

67 Tarybos rekomendacija „Tiltas į darbo rinką. Sustiprinta Jaunimo garantijų iniciatyva“, kuria 
pakeičiama 2013 m. balandžio 22 d. Tarybos rekomendacija dėl Jaunimo garantijų 
iniciatyvos nustatymo, 2020/C 372/01. 

68 „Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour Mobility“, Komisija, 
2020 m.; ir „Study on the Evaluation of ESF Support to Youth Employment“, Komisija, 
2020 m. 

69 Specialioji ataskaita Nr. 5/2017, 176 dalis. 
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susirūpinimas dėl papildomumo, kadangi yra pernelyg didelė priklausomybė nuo ESF 
finansavimo. 

3.50. Komisijos 2020 m. judumo ES viduje metinėje ataskaitoje70 nustatyta, kad
judumas 27 ES valstybėse narėse toliau augo iki 3 % (beveik toks pats lygis kaip 2014–
2018 m.). Tačiau mes pranešėme71, kad darbo jėgos judumo veiksmų programavimas 
pagal ESF nebūtinai yra valstybių narių prioritetas. Tai neseniai patvirtinta Komisijos 
vertinime72, kuriame pranešta apie mažas ESF išlaidas geografiniam darbo jėgos 
judumui ir mažai įrodymų, kadangi nebuvo specialių rodiklių. 

Skurdas ir socialinė įtrauktis 

3.51. ESF taip pat papildo nacionalines pastangas siekiant strategijos „Europa
2020“ pagrindinio skurdo mažinimo tikslo. Ja skatinama socialinė įtrauktis ir kovojama 
su skurdu bei diskriminacija, daugiausia dėmesio skiriant įvairioms grupėms, įskaitant 
žemos kvalifikacijos suaugusiuosius, ilgalaikius bedarbius, vyresnio amžiaus asmenis, 
neįgaliuosius, marginalizuotas bendruomenes ir migrantų ar užsienio kilmės asmenis. 
Siekiant užtikrinti pakankamus išteklius, ESF reglamente reikalaujama, kad valstybės 
narės šiam teminiam tikslui skirtų bent 20 % viso ESF finansavimo. 

3.52. 3.6 diagramoje apžvelgiami rodikliai, pateikti pagal šį konkretų tikslą
Komisijos 2022 m. biudžeto projekto programų ataskaitoje. Įvertinę programų 
ataskaitą, manome, kad visi trys rodikliai yra tinkami siekiant jų tikslinių reikšmių. 

70 „The Annual Report 2020 on EU intra-mobility“, Europos Komisija, 2021 m. 

71 Specialioji ataskaita Nr. 6/2018 Laisvas darbuotojų judėjimas – užtikrinta pagrindinė laisvė, 
bet tikslingesnis ES lėšų naudojimas padidintų darbuotojų judumą, 42 dalis 

72 „Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour Mobility“, Komisija, 
2020 m. 
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3.6 diagrama. Rodiklių, susijusių su skurdu ir socialinė įtrauktimi, 
apžvalga 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2022 m. biudžeto projekto programų ataskaita. 

Visų rodiklių apibendrinimas

Pagal planą?

Taip 2 1 1 3

Ne

Neaišku 1 1

IŠ VISO

Išdirbis Rezultatas Poveikis IŠ VISO

2 1 3

Kiekybinė Kokybinė Tikslinės reikšmės nėra arba ji neaiški

PAAIŠKINIMAI

Išsamus šios apžvalgos ir mūsų metodikos paaiškinimas pateiktas priedėlio 15–23 punktuose.

Neaišku: nėra duomenų, seni arba negalutiniai 
duomenys

Taip Ne

Ar šio rodiklio tikslinės reikšmės siekiama pagal planą (atsižvelgiant į visas tarpines reikšmes ir ligšiolinę 
pažangą)?

Ar Komisijos atliktas pažangos įvertinimas apytikriai atitinka mūsų įvertinimą?

Tikslinės reikšmės rūšis

Taip Ne

Informacija apie atskirus rodiklius

Tarpinė reikšmė
100 % (2018)

2013 2023

100 % (2019)

Rodiklis Pažanga siekiant tikslinės reikšmės 

Nepalankioje padėtyje esančios 
grupės, kuri gavo ESF paramą, 

dalyviai

Neaktyvūs dalyviai, kurie baigę 
dalyvavimą pradėjo ieškoti darbo

Vyresni nei 54 metų dalyviai

Išdirbis

Rezultatas

Išdirbis

Nėra pradinės 

Tikslas žemiau pradinės 
reikšmės
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Mažai tikėtina, kad bus pasiektas strategijos „Europa 2020“ skurdo 
mažinimo tikslas 

3.53. ESF ir nacionaliniai asignavimai73 šioje srityje sudaro 33,3 milijardo eurų, t. y.
apie 27 % viso ESF biudžeto, o tai gerokai viršija Bendrųjų nuostatų reglamente 
nustatytą 20 % reikalavimą. 

3.54. 2020 m. ataskaitoje padarėme išvadą74, kad mažai tikėtina, jog bus pasiektas
strategijos „Europa 2020“ tikslas padėti išbristi iš skurdo 20 milijonų asmenų. 
Remiantis naujausiais turimais duomenimis, parengtais iki COVID-19 krizės75, 27 ES 
valstybėse narėse (įskaitant Jungtinę Karalystę, išskyrus Kroatiją), kaip numatyta 
strategijoje „Europa 2020“, skurdo ar socialinės atskirties rizika iškilo 104 milijonams 
asmenų. Atsižvelgdama į tai, kad dėl pandemijos gali kilti ekonominių padarinių, 
Komisija numato76, kad asmenų, kuriems gresia skurdas, skaičius vėl padidės, o ne 
toliau mažės, ir kad strategijos „Europa 2020“ tikslas nebus pasiektas77. 

Kadangi trūksta turimų stebėsenos duomenų, tai turi įtakos politikos 
poveikio konkrečioms tikslinėms grupėms vertinimui 

3.55. Vykdant ESF stebėseną daugiausia dėmesio skiriama pagrindinėms politikos
išdavoms. Įvertinti 2014–2020 m. ESF finansavimo konkrečioms tikslinėms grupėms 
veiksmingumą yra sudėtinga dėl stebėjimo duomenų trūkumo, kaip pažymėta keliose 
mūsų ataskaitose (žr. 3.1 langelį), taip pat įvairiuose Komisijos vertinimuose78. Taip yra 
todėl, kad dauguma priemonių yra plataus pobūdžio (t. y. dalyviai gali priklausyti 
skirtingoms nepalankioje padėtyje esančių asmenų grupėms) ir nėra teisinio 
reikalavimo suskirstyti rezultatus pagal pagrindines dalyvių charakteristikas. Pavyzdžiui, 

73 Galutinė ESF 2019 m. metinių įgyvendinimo ataskaitų apibendrinamoji ataskaita, pateikta 
2020 m., Komisija, 2021 m. 

74 Specialioji ataskaita Nr. 20/2020 „Kova su vaikų skurdu. Komisijos parama turėtų būti 
tikslingesnė“, 48–50 dalys. 

75 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/view/ILC_PEPS01 

76 Galutinė ESF 2019 m. metinių įgyvendinimo ataskaitų apibendrinamoji ataskaita, pateikta 
2020 m., Komisija, 2021 m. 

77 EMP GD, 2020 m. metinė veiklos ataskaita, Komisija, 2021 m. 

78 „Study supporting the 2020 evaluation of promoting social inclusion, combatting poverty 
and any discrimination by the European Social Fund (Thematic Objective 09)“, Komisija, 
2020 m., ir SWD(2016) 452 final, ir „ESF Performance and thematic reports: The ESF support 
to social innovation“, Komisija, 2018 m. 
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ESF /JUI apima romus ir migrantus tikslinėje grupėje „migrantai, užsienio kilmės 
dalyviai, mažumos“ (teikiant ataskaitas dėl išdirbių) ir „nepalankioje padėtyje esantys 
dalyviai“ (teikiant ataskaitas dėl rezultatų). Taigi pagal turimus rodiklius negalima 
suteikti informacijos apie konkrečiai romams ir migrantams skirtų priemonių išdavas. 

3.1 langelis 

Audito Rūmų nurodyti trūkumai, susiję su skurdo mažinimo 
stebėsenos duomenų prieinamumu  

o Išlaidos migrantų integracijai nebuvo žinomos, nes nebuvo užregistruoti 
konkretūs duomenys. Pagal 2014–2020 m. ESF teisinį pagrindą nebuvo 
reikalaujama, kad valstybės narės konkrečiai stebėtų migrantų integracijos 
priemonių išdavas (rezultatus ir poveikį)79. 

o Romų integracijos strategijose keliose valstybėse narėse nenurodyta, kiek 
nacionalinės ir ES finansinės paramos galima skirti romų įtraukties rėmimo 
priemonėms. Mums buvo sunku stebėti romų integracijos projektų pažangą, 
daugiausia dėl trūkumų, susijusių su duomenų prieinamumu ir kokybe80. 

o Kadangi nebuvo kiekybinių duomenų, nebuvo įmanoma stebėti socialinės 
įtraukties priemonių sėkmės, ir nebuvo galima įvertinti ES finansavimo indėlio 
į labiausiai skurstančių asmenų socialinę įtrauktį81. 

o Kadangi nebuvo konkretaus investavimo prioriteto ar atitinkamo rodiklio, 
susijusio su vaikų skurdu 2014–2020 m., Komisija neturėjo informacijos apie 
tai, kokiu mastu ES lėšos buvo naudojamos tiesiogiai kovojant su vaikų 
skurdu, arba apie tai, kas pasiekta šioje srityje82. 2021–2027 m. ESF+ 
reglamente numatyti tinkami ištekliai, kurie nacionaliniu lygmeniu turi būti 
skiriami kovai su vaikų skurdu. 

                                                      
79 Apžvalginis pranešimas Nr. 04/2018 „Migrantų iš ES nepriklausančių šalių integracija“, 

46 dalis. 

80 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“, 47, 51 ir 133 dalys. 

81 Specialioji ataskaita Nr. 5/2019 „Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims 
fondas (EPLSAF).“ Parama vertinga, bet kol kas nenustatyta, kiek ja prisidedama mažinant 
skurdą“, 56 ir 60 dalys. 

82 Specialioji ataskaita Nr. 20/2020 „Kova su vaikų skurdu. Komisijos parama turėtų būti 
tikslingesnė“, 71–74 dalys. 
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3.56. 2019 m. tyrime Komisija83 nurodė, kad valstybių narių socialinės įtraukties 
stebėsenos duomenys yra nenuoseklūs. Be to, ESF bendri rezultato rodikliai daugiausia 
buvo susiję su konkrečiomis užimtumo išdavomis, pavyzdžiui, darbo paieška ar 
naujomis kvalifikacijomis, o ne su švelniomis, pavyzdžiui, nepalankių sąlygų įveikimu, 
didesnei gerove, elgsenos pokyčiais ar didesne motyvacija. Nors jas sunku 
standartizuoti ir jos daugiausia yra kokybinės, švelnesnės išdavos taip pat yra labai 
svarbios socialinės įtraukties veiksmų stebėsenai. Taip pat, atsižvelgdama į 2007–
2013 m. ESF ex post vertinime84 pateiktą rekomendaciją, Komisija nustatė keturis 
ilgesnio laikotarpio bendrus rezultato rodiklius, kuriais įvertinami rezultatai praėjus 
šešiems mėnesiams po intervencijos (pavyzdžiui, dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje 
pagerėjo po šešių mėnesių). 

Nors ESF socialinės įtraukties priemonės yra suderintos su politikos 
sistema, vis dar sunku užtikrinti fondų papildomumą, tikslingumą ir 
tvarumą 

3.57. ESF finansuojamos socialinės įtraukties priemonės valstybėse narėse 
suderintos su bendra ES politikos sistema ir su KŠSR85. Vis dėlto Komisija patvirtino 
mums iškilusius klausimus dėl sinergijos86 ir dubliavimosi su kitais ES fondais rizikos87. 

3.58. Orientavimasis į tuos, kuriems labiausiai reikia pagalbos, tebėra didelis 
uždavinys. 2020 m.88 vertinime Komisija padarė išvadą, kad esama įvairių įrodymų, iš 
kurių galima spręsti, kad ESF parama socialinei įtraukčiai pasiekia pažeidžiamiausias 
gyventojų grupes. Ji atkreipė dėmesį į riziką, kad programos daugiausia gali būti skirtos 
mažiau pažeidžiamiems asmenims, nes jų poreikiai yra ne tokie sudėtingi. Savo 
ataskaitoje dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims taip pat 

                                                      
83 Tyrimas (TT9), Komisija, 2020 m. 

84 SWD(2016) 452 final. 

85 Tyrimas (TT9), Komisija, 2020 m. 

86 „ESF performance and thematic reports: The ESF support to social innovation“, galutinė 
ataskaita, Komisija, 2018 m. 

87 Tyrimas (TT9), Komisija, 2020 m. 

88 Ten pat. 
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rekomendavome Komisijai sutelkti dėmesį į tikslingesnį ES lėšų panaudojimą pagal 
ESF+89. 

3.59. Galiausiai, pagrindinis uždavinys, kylantis keliose VP, yra projektų, projektų 
rengėjų ir galutinių paramos gavėjų priklausomybė nuo tolesnio ES paramos teikimo, 
todėl kyla klausimų dėl projektų tvarumo90. 2018 m. Komisijos tyrime dėl romų 
integracijos91 nustatyta, kad tose šalyse, kuriose gyvena dauguma romų, daug 
programų ir projektų buvo labai priklausomi nuo ES finansavimo, nes jiems iš 
nacionalinių biudžetų buvo skirtas kuklus bendrasis finansavimas (apie 20 %). 

Švietimas ir mokymas 

3.60. Visų švietimui ir mokymui skirtos investicijos yra vienas pagrindinių ES 
prioritetų. ESF ir nacionaliniai asignavimai švietimui ir mokymui iš viso sudaro 
37,8 milijardo eurų. Pagal strategiją „Europa 2020“ buvo siekiama sumažinti švietimo ir 
mokymo įstaigų nebaigusių asmenų dalį iki mažiau kaip 10 % ir padidinti aukštąjį ar 
lygiavertį išsilavinimą įgijusios 30–34 m. populiacijos dalį bent iki 40 %92. 

3.61. 3.7 diagramoje apžvelgiami rodikliai, pateikti pagal šį konkretų tikslą 2022 m. 
biudžeto projekto programų ataskaitoje. Remiantis šia informacija, abiejų rodiklių 
tikslinės reikšmės įgyvendinamos pagal planą.  

                                                      
89 Specialioji ataskaita Nr. 5/2019, 1 rekomendacija. 

90 Galutinė ESF 2018 m. metinių įgyvendinimo ataskaitų apibendrinamoji ataskaita, pateikta 
2019 m., Komisija, 2020 m. 

91 SWD(2018) 480 final, „Evaluation of the EU Framework for National Roma Integration 
Strategies up to 2020“. 

92 Galutinė ESF 2019 m. metinių įgyvendinimo ataskaitų apibendrinamoji ataskaita, pateikta 
2020 m., Komisija, 2021 m. 
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3.7 diagrama. Su švietimu ir mokymu susijusių rodiklių apžvalga 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2022 m. biudžeto projekto programų ataskaita. 

Apskritai daroma pažanga siekiant pagrindinių strategijos „Europa 2020“ 
tikslų, tačiau įvairiose valstybėse narėse ji skiriasi  

3.62. Apskritai ES sėkmingai siekia pagrindinių strategijos „Europa 2020“ tikslų
šioje srityje (žr. 3.1 lentelę), tačiau pažanga įvairiose šalyse ir regionuose labai skiriasi. 

Visų rodiklių apibendrinimas

Pagal planą?

Taip 1 1 1 2

Ne

Neaišku 1 1

IŠ VISO

Išdirbis Rezultatas Poveikis
IŠ VISO

1 1 2

Kiekybinė Kokybinė Tikslinės reikšmės nėra arba ji neaiški

PAAIŠKINIMAI

Išsamus šios apžvalgos ir mūsų metodikos paaiškinimas pateiktas priedėlio 15–23 punktuose.

Neaišku: nėra duomenų, seni arba negalutiniai 
duomenys

Taip Ne

Ar šio rodiklio tikslinės reikšmės siekiama pagal planą (atsižvelgiant į visas tarpines reikšmes ir ligšiolinę 
pažangą)?

Ar Komisijos atliktas pažangos įvertinimas apytikriai atitinka mūsų įvertinimą?

Tikslinės reikšmės rūšis

Taip Ne

Informacija apie atskirus rodiklius

Tarpinė reikšmė
88 % (2018)



2013 2023

74 % (2019)
Dalyviai gauna ESF paramą pagal šį 

teminį tikslą

Dalyviai, kurie gavę paramą pagal 
šį teminį tikslą, įgijo kvalifikaciją

Rodiklis Pažanga siekiant tikslinės reikšmės 

Išdirbis

Rezultatas Nėra pradinės 
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Abiejų tikslų atveju lyčių nelygybė yra didelė – vyrų rezultatai yra prastesni nei 
moterų93. 

3.1 lentelė. Pagrindiniai strategijos „Europa 2020“ švietimo tikslai 

ES pagrindinis tikslas 2005 2013 2018 Pastabos 

Švietimo ir mokymo 
įstaigų nebaigę 
asmenys < 10 % a) 

15,7 % 11,9 % 10,6 % 
Iki 2019 m. pabaigos 
vienuolika valstybių narių dar 
nepasiekė ES tikslo 

Aukštojo išsilavinimo 
įgijimas > 40 % b) 28,0 % 37,1 % 40,7 % 

Iki 2019 m. pabaigos devynios 
valstybės narės dar nepasiekė 
ES tikslo 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Europos Komisijos 2020 m. Study for the Evaluation of ESF support to 
Education and Training, 2020 m. liepos mėn., ir 2019 m. metinių įgyvendinimo ataskaitų 
apibendrinamąja ataskaita (pateikta 2020 m.). 

a) Mokyklos nebaigusių asmenų rodiklis išreiškiamas 18–24 m. asmenų, įgijusių ne 
aukštesnį nei pagrindinį išsilavinimą ir toliau nesimokančių ar nedalyvaujančių 
mokymuose, procentine dalimi. 

b) Aukštojo mokslo rodiklis rodo 30–34 m. populiacijos, sėkmingai baigusios aukštojo 
mokslo studijas, dalį. 

3.63. ESF vidutiniškai sudaro tik apie 1 % valstybių narių švietimo biudžetų, todėl 
juo mažai prisidedama prie strategijos „Europa 2020“ tikslų įgyvendinimo. Tačiau 
valstybėse narėse esama didelių skirtumų, nes bent keturiose valstybėse narėse ESF 
dalis yra didesnė nei 3 %94. ES aukščiausiųjų audito institucijų ryšių palaikymo 
komitetui atlikus auditą padaryta išvada, kad, atsižvelgiant į kitų veiksnių svarbą, sunku 
įvertinti ESF indėlį siekiant švietimo tikslų. Komitetas rekomendavo valstybėms narėms 
sustiprinti ESF finansavimo intervencijos logiką, išsamiau paaiškinant veiksmų ir 
rezultatų sąsajas95. 

                                                      
93 „Study for the Evaluation of ESF support to Education and Training (Thematic Objective 10)“, 

galutinė ataskaita, Komisija, 2020 m. 

94 Ten pat. 

95 Europos Sąjungos valstybių narių aukščiausiosios audito institucijos ir Audito Rūmai, 
2017 m., „Report on the parallel audit on Contribution of the Structural Funds to the Europe 
2020 Strategy in the areas of Employment and Education“. 
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Nors stebėsena pagerėjo, dėl duomenų trūkumo vis dar sunku vertinti 
pasiekimus 

3.64. 2020 m. Komisijos tyrime96 padaryta išvada, kad dėl stebėsenos duomenų 
trūkumo kilo sunkumų vertinant pasiekimus valstybėse narėse ir tarp jų pagal tikslus ir 
dalyvių grupes. 

3.65. Savo specialiojoje ataskaitoje dėl ES švietimo tikslų97 atkreipėme dėmesį į 
2014–2020 m. laikotarpio stebėsenos sistemos patobulinimus, visų pirma bendrų 
rezultato rodiklių įdiegimą. Tačiau tik trečdalyje mūsų tikrintų 2014–2020 m. VP buvo 
nustatytos trijų labiausiai su užimtumu susijusių švietimo tikslų (profesinio rengimo ir 
mokymo, mokymosi visą gyvenimą ir aukštojo išsilavinimo įgijimo) pradinės ir tikslinės 
reikšmės. 

VP suderintos su ES švietimo tikslais 

3.66. Atlikę savo švietimo auditą98 nustatėme, kad mūsų tikrintos VP atitiko ES 
švietimo tikslus. Auditas parodė, kad apskritai VP tinkamai apibūdinta padėtis iki jų 
įgyvendinimo ir aiškiai nurodyti i poreikiai, kuriuos reikia patenkinti. VP taip pat 
pasiūlyti būdai, kaip pasiekti tikslus, nustatyti pagrindiniai veiksmų atrankos principai 
ir, kai tinkama, pagrindinės tikslinės grupės, teritorijos ir paramos gavėjų tipai. 2017 m. 
ES aukščiausiųjų audito institucijų Ryšių palaikymo komitetas atliko lygiagretų auditą99, 
kurio rezultatai taip pat patvirtino, kad, nepaisant nedidelių trūkumų, VP buvo aiškiai 
suderintos su nacionaliniais poreikiais ir Tarybos rekomendacijomis. 

3.67. Komisijos tyrime100 padaryta išvada, kad ESF parama švietimui ir mokymui 
atitiko kitus ESF teminius tikslus (t. y. stiprinant vieną ir kitą buvo sukurtas 
papildomumas, kuris padėjo siekti nustatytų tikslų). Tačiau suderinamumo su kitais ES 
fondais švietimo ir mokymo srityje padėtis buvo įvairesnė: sinergija buvo gera, 

                                                      
96 Tyrimas (TT10), Komisija, 2020 m. 

97 Specialioji ataskaita Nr. 16/2016 „ES švietimo tikslai: programos suderintos, bet yra su 
veiklos rezultatų vertinimu susijusių trūkumų“, 65, 69–73 ir 80 dalys. 

98 Ten pat, 66 ir 67 dalys. 

99 Europos Sąjungos valstybių narių aukščiausiosios audito institucijos ir Audito Rūmai, 
2017 m., „Report on the parallel audit on Contribution of the Structural Funds to the Europe 
2020 Strategy in the areas of Employment and Education“. 

100 Tyrimas (TT10), Komisija, 2020 m. 
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pavyzdžiui, su ERPF, tačiau prastesnė su Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondu ir 
programa „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“. Šis klausimas buvo mažiau susijęs su 
teisės aktais, tačiau labiau susijęs su sunkumais praktiškai derinant skirtingas 
finansavimo priemones. 

3.68. Savo apžvalgoje dėl skaitmeninių įgūdžių101 pranešėme, kad Komisija 
apibrėžė tarptautiniu mastu pripažintą skaitmeninių gebėjimų sistemą, rėmė 
nacionalinių strategijų kūrimą ir padėjo kurti daug nacionalinių koalicijų, kuriose 
skaitmeniniai įgūdžiai derinami su darbo vietomis. Projektams, kuriuose ypatingas 
dėmesys skiriamas skaitmeniniams įgūdžiams, valstybėse narėse skirta apie 2 % ESF 
finansavimo. 

                                                      
101 Apžvalga Nr. 2/2021 „ES veiksmai, skirti menkiems skaitmeniniams įgūdžiams tobulinti“, 57 

ir 60 dalys. 
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Išvados 
3.69. ESF tikslas – sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų ir socialiai įtraukią 
visuomenę, siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslo – skatinti pažangų, tvarų ir 
integracinį augimą ES. Vertinant šios investicijų srities veiksmingumą, būtina atsižvelgti 
į įvairius išorės veiksnius, pavyzdžiui, bendrą ekonominę padėtį, politikos poveikį ir 
didelį laiko tarpą tarp politikos planavimo, programavimo, veiksmų atrankos, 
įgyvendinimo ir rezultatų, kuriuos galima pasiekti naudojant ESF lėšas (3.1–3.10 dalys). 

3.70. 2014–2020 m. laikotarpiui Komisija parengė išsamų ir novatorišką Europos 
struktūrinių ir investicijų fondų, įskaitant ESF, veiklos peržiūros planą. Šį planą sudaro 
tarpinės ir tikslinės reikšmės kiekvienai ERPF, SF ir ESF VP prioritetinei krypčiai. Tačiau 
nors ši sistema gerokai padidino informacijos apie veiksmingumą prieinamumą, 
dėmesys ir toliau sutelkiamas į finansinius indėlius ir išdirbius, o ne į rezultatus. 
Valstybės narės nustatė tikslines reikšmes beveik visiems konkrečios programos 
rodikliams ir kai kuriems atrinktiems bendriems rodikliams. Tuo remdamasi Komisija 
įvertino programų įgyvendinimo pažangą, parengdama apibendrintą tikslinių reikšmių 
pasiekimo koeficientą. Taip pat Komisija gali apibendrinti valstybių narių pateiktus 
bendrų išdirbio ir rezultato rodiklių stebėsenos duomenis, įskaitant tuos rodiklius, 
kuriems tikslinės reikšmės nebuvo nustatytos. Be to, valstybių narių pateikti 
veiksmingumo duomenys ne visada yra visiškai išsamūs, ir Komisija turi tik ribotas 
priemones jų tikslumui patikrinti (3.11–3.24 dalys). 

3.71. Mes patikrinome valstybių narių iki 2019 m. pabaigos pateiktą informaciją 
apie veiksmingumą ir padarėme išvadą, kad 12 iš 13 ESF ir JUI bendrų rodiklių, 
nurodytų Komisijos 2022 m. biudžeto projekto programos ataskaitoje, tikslinių 
reikšmių siekiama pagal planą. Rezultatai valstybėse narėse ir regionuose labai skyrėsi. 
Svarbu pažymėti, kad 2018 m. buvo sumažintos kelios bendrų ESF / JUI veiksmingumo 
rodiklių tikslinės vertės. Atlikus šiuos koregavimus, Komisija pranešė, kad buvo 
sėkmingiau įgyvendinami bendri veiksmingumo rodikliai. Be šių koregavimų šešių iš 13 
rodiklių tikslinių reikšmių būtų siekiama pagal planą. (3.25–3.33 dalys). 

3.72. 2014–2020 m. laikotarpiu užimtumo lygiai ES padidėjo, tačiau vis dar 
neatitinka strategijos „Europa 2020“ tikslo. ESF lėšų priemonėms, skirtoms kitiems 
struktūriniams klausimams (pavyzdžiui, lyčių lygybei, vyresnių žmonių aktyvumui ir 
darbo rinkos institucijų modernizavimui) spręsti, dalis buvo palyginti nedidelė, o 
įgyvendinimas buvo lėtesnis, nei tikėtasi. Be to, labiausiai ESF finansuojamoje veikloje 
dalyvavo asmenys, kurie yra aktyvūs arba bedarbiai, bet arčiau darbo rinkos. Buvo 
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sunku pasiekti tuos, kurie buvo atskirti nuo darbo rinkos, pavyzdžiui, NEET jaunimą 
(3.34–3.50 dalys). 

3.73. Nors iki 2019 m. pabaigos asmenų, kuriems gresia skurdas ar socialinė 
atskirtis, skaičius ES apskritai sumažėjo, tik maždaug pusė valstybių narių pasiekė savo 
2020 m. tikslus. Tikėtina, kad po to ekonominiai COVID-19 krizės padariniai prisidėjo 
prie poveikio populiacijai, kuriai gresia skurdas. Todėl mažai tikėtina, kad bus pasiektas 
strategijos „Europa 2020“ skurdo mažinimo ir didesnės socialinės įtraukties tikslas 
(3.51–3.59 dalys). 

3.74. Apskritai daroma pažanga siekiant pagrindinių strategijos „Europa 2020“ 
tikslų švietimo ir mokymo srityse, tačiau įvairiose valstybėse narėse ji skiriasi. Kaip ir 
kitų pagrindinių tikslų atveju, dėl didelės kitų veiksnių įtakos sunku nustatyti, kiek ESF 
prisidėta prie švietimo tikslų (3.60–3.68 dalys). 

3.75. Apskritai ESF atitinka pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo ES skatinimo 
strategiją „Europa 2020“ ir prie jos prisideda. Iš valstybių narių ir Komisijos praneštos 
informacijos apie veiksmingumą matyti, kad nemažai ES piliečių pasinaudojo ESF 
finansavimu, kad pagerintų savo įgūdžius, galimybes įsidarbinti ir karjeros 
perspektyvas. Tačiau dėl duomenų trūkumo ir dėl to, kad mūsų audito metu daugelis 
veiksmų vis dar buvo vykdomi, bendros išvados dėl faktinio ESF išlaidų veiksmingumo 
2014–2020 m. laikotarpiu padaryti dar negalime. 
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Priedai 

3.1 priedas. ESF tikslai (įskaitant JUI) 

Konkretūs tikslai 

Tikslas Visas pavadinimas 
Šiame skyriuje 

naudojama 
santrumpa 

Atsispindi mūsų 
imtyje? 

1 konkretus 
tikslas (ESF) 

Tvaraus ir kokybiško užimtumo 
skatinimas ir darbo jėgos 
judumo rėmimas 

KT1 Taip 

2 konkretus 
tikslas (ESF) 

Socialinės įtraukties skatinimas, 
kova su skurdu ir visų rūšių 
diskriminacija 

KT2 Taip 

3 konkretus 
tikslas (ESF) 

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

KT3 Taip 

4 konkretus 
tikslas (ESF) 

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

KT4 Ne 

5 konkretus 
tikslas (ESF 
ir JUI) 

Specialiosios paramos NEET 
(15–24 m. amžiaus) jaunimui 
skatinimas 

KT5 Taip 

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

Gamtos ištekliai 
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Turinys
Dalis 

Įvadas 4.1.–4.13.

„Gamtos ištekliai“: trumpas aprašymas 4.1.–4.2. 

Apimtis ir metodas 4.3.–4.5. 

EJRŽF paskirtis ir numatomas įgyvendinimas 4.6.–4.13. 

EJRŽF veiksmingumo vertinimas, remiantis paskelbta 
informacija apie veiksmingumą 4.14.–4.44.

Bendros pastabos 4.14.–4.17. 
Komisijos informacijoje apie veiksmingumą daugiausia dėmesio 
skiriama indėliams, išdirbiams ir finansiniam įnašui, o ne rezultatams 4.15.–4.17. 

Skatinti konkurencingą, aplinkosaugos požiūriu tvarią, 
ekonomiškai gyvybingą ir socialiai atsakingą žvejybą ir 
akvakultūrą 4.18.–4.29. 
Ekonominis žuvininkystės gyvybingumas didėja, tačiau akvakultūros 
duomenys yra mažiau įtikinami 4.19.–4.24. 

Komisija teikia ataskaitas dėl EJRŽF išlaidų aplinkos tikslams 
įgyvendinti, tačiau ryšys tarp šių tikslų ir pagrindinių aplinkosaugos 
rodiklių nėra tinkamai apibrėžtas 4.25.–4.29. 

BŽP įgyvendinimo skatinimas 4.30.–4.44. 
Mažai tikėtina, kad BŽP išsaugojimo tikslas bus pasiektas 4.31.–4.40. 

Mokslinės rekomendacijos ir duomenų rinkimas yra pagrindiniai 
žuvininkystės valdymo aspektai 4.41.–4.42. 

Žuvininkystės kontrolės sistema šiuo metu atnaujinama 4.43.–4.44. 

Išvados 4.45.–4.51.

Priedai 
4.1 priedas. Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo tikslai 
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Įvadas 

„Gamtos ištekliai“: trumpas aprašymas 

4.1. Daugiametės finansinės programos (DFP) 2 išlaidų kategorija apima su tausiu
gamtos išteklių naudojimu susijusias išlaidas. Pagal šią kategoriją finansuojama bendra 
žemės ūkio politika, bendra žuvininkystės politika (BŽP) ir aplinkos ir klimato politikos 
veiksmai. 

4.2. 2014–2020 m. DFP laikotarpiu šioje išlaidų kategorijoje bendra suplanuotų
išlaidų suma buvo 420 milijardų eurų (einamosiomis kainomis), iš jų 367 milijardai eurų 
buvo sumokėti iki 2020 m. pabaigos (žr. 4.1 diagramą). 

4.1 diagrama. Gamtos ištekliai: 2014–2020 m. atlikti mokėjimai pagal to 
laikotarpio įsipareigojimus 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Komisijos duomenimis. 

Europos žemės ūkio garantijų 
fondas (EŽŪGF)
297,3 (81,0 %)

Europos žemės ūkio fondas 
kaimo plėtrai (EŽŪFKP) 63,8 
(17,4 %)

Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondas (EJRŽF) 
2,8 (0,8 %)

Kitos programos
2,9 (0,8 %)

Gamtos ištekliai
366,8
47,8 %

(milijardais eurų)

766,9 mlrd.
eurų

i) kaip visų DFP išlaidų kategorijų dalis ii) išskaidyti pagal atskiras programas
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Apimtis ir metodas 

4.3. Iš penkių programų, priklausančių DFP 2 išlaidų kategorijai, pasirinkome
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondą (EJRŽF), kuris sudaro 0,8 % visų mokėjimų, 
atliktų pagal šią DFP išlaidų kategoriją iki 2020 m. pabaigos. Siekėme nustatyti, kiek 
turima atitinkamos informacijos apie veiksmingumą, ir, remdamiesi šia informacija, 
kiek įmanoma, įvertinti, ar ES išlaidų programos iš tikrųjų buvo veiksmingos. Taip pat 
pateikėme pastabų dėl pasirinktų BŽP aspektų, kuriems teikiama parama pagal EJRŽF. 
Tai susiję su mūsų 2019 m. veiksmingumo ataskaitoje pateikta informacija apie EŽŪGF 
ir EŽŪFKP, kurie iki 2019 m. pabaigos sudarė 98,6 % visų mokėjimų. 

4.2 diagrama. Pagrindinių vertinimų paskelbimo laikas ir nagrinėjami 
laikotarpiai 

Šaltinis: Audito Rūmai. 

4.4. Šį skyrių parengėme remdamiesi Komisijos informacija apie veiksmingumą,
kurią sudarė 2020 m. metinė valdymo ir veiklos ataskaita (MVVA), 2022 m. biudžeto 
projekto programų ataskaitos, metinė EJRŽF įgyvendinimo ataskaita ir pagrindiniai 
vertinimai, pateikti 4.2 diagramoje. Patikrinome, ar ši informacija yra patikima, ją 

DFP 
2021–2027 m.

DFP 
2014–2020 m.

DFP 
2007–2013 m.

EJRŽF poveikio vertinimas

Nagrinėjamas laikotarpis Paskelbimas

Europos žuvininkystės fondo ex post vertinimas

EJRŽF poveikio vertinimas

Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondo (EJRŽF) 

tiesioginio valdymo komponento 
tarpinis vertinimas

Pagal tiesioginį valdymą 
finansuojamų EJRŽF priemonių 

ex post vertinimas

2016 2018 202020122008 2010 20262022 20242014

Ex ante vertinimų 
apibendrinimas 

Pagal pasidalijamąjį valdymą 
finansuojamų EJRŽF priemonių 

ex post vertinimas
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palyginę su savo pačių nustatytais faktais, bet neatlikome jos patikimumo audito. Taip 
pat rėmėmės savo neseniai atlikto audito rezultatais. Priedėlyje aprašyta metodika, 
kuri buvo naudojama rengiant šį skyrių.  

4.5. Teisės aktuose, kuriais nustatoma kiekviena ES išlaidų programa, numatyti keli
tikslai. EJRŽF priskirti šeši Sąjungos prioritetai, susieti su keturiais tikslais, iš jų šiame 
skyriuje aptariami du (žr. 4.1 priedą). Atrinkti tikslai atitinka 84 % EJRŽF asignavimų. 

EJRŽF paskirtis ir numatomas įgyvendinimas 

4.6. 4.3 diagramoje apžvelgiami EJRŽF tikslai, prioritetai ir rezultatų rodikliai.

4.3 diagrama. EJRŽF apžvalga 

Sąjungos prioritetai 
(6 straipsnis*) 

EJRŽF tikslai 
(5 straipsnis*) 

Programos ataskaitoje pateikti 
rezultatų rodikliai 

1 SP. skatinti ekologiškai tausią, 
efektyviai išteklius naudojančią, 
inovacinę, konkurencingą ir 
žiniomis grindžiamą žvejybą  

2 SP. skatinti ekologiškai tausią, 
efektyviai išteklius naudojančią, 
inovacinę, konkurencingą ir 
žiniomis grindžiamą akvakultūrą 

5 SP. skatinti prekybą ir 
perdirbimą 

a) skatinti konkurencingą, 
aplinkos atžvilgiu tvarią, 
ekonomiškai gyvybingą ir 
socialiai atsakingą žvejybą ir 
akvakultūrą 

Darbo našumas (pagal bendrąją pridėtinę vertę vienam 
darbuotojui) ES žuvininkystės sektoriuje 

ES žvejybos laivyno pelningumas pagal laivyno segmentą 

Degalų naudojimo žvejyboje efektyvumas 

Į jūrą išmetamas komerciniais tikslais naudojamų rūšių 
kiekis 

ES akvakultūros gamybos vertė 

Gamintojų organizacijų (GO) rinkai pateiktų produktų 
santykinė vertė arba kiekis 

3 SP. skatinti BŽP įgyvendinimą 
b) skatinti BŽP įgyvendinimą 
(duomenų rinkimas ir 
kontrolė) 

Veiklos vykdytojų pagal jungtinės veiklos planus nustatytų 
akivaizdžių BŽP taisyklių pažeidimų skaičius, padalytas iš 
atliktų patikrinimų skaičiaus 

Valstybių narių, įdiegusių veiksmingą kontrolės sistemą, 
skaičius 

Išteklių, kurie žvejojami laikantis didžiausio galimo tausios 
žvejybos laimikio (MSY) lygio, dalis arba skaičius 

Tinkamų atsakymų į kvietimus teikti duomenis pagal 
duomenų rinkimo sistemą lygis 

4 SP. didinti užimtumą ir 
teritorinę sanglaudą 

c) skatinti subalansuotą ir 
integracinį žvejybos ir 
akvakultūros regionų 
teritorinį plėtojimą 
(bendruomenės inicijuota 
vietos plėtra) 

Sukurtos darbo vietos žuvininkystės ir akvakultūros 
sektoriuose, pasinaudojant EJRŽF parama 

Išlaikytos darbo vietos žuvininkystės ir akvakultūros 
sektoriuose, pasinaudojant EJRŽF parama 

Žuvininkystės vietos veiklos grupių atrinktų vietos strategijų 
skaičius 
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* Reglamentas (ES) Nr. 508/2014.

Šaltinis: MARE GD.

4.7. EJRŽF lėšomis yra remiama BŽP, kuria visų pirma siekiama užtikrinti, kad
žvejybos ir akvakultūros veikla būtų aplinkos atžvilgiu tausi ilguoju laikotarpiu ir būtų 
valdoma taip, kad būtų gauta ekonominė ir socialinė nauda, taip pat nauda užimtumo 
srityje, ir būtų užtikrintas maisto tiekimas1. 

4.8. Informacijos apie veiksmingumą analizei atlikti pasirinkome 1 ir 4 konkrečius
EJRŽF tikslus, nustatytus Komisijos programos ataskaitoje ir MVVA (žr. 4.1 priedą). 

4.9. Tikslu „skatinti žvejybą ir akvakultūrą“ (1 KT) remiama konkurencinga ir
tausesnė žvejyba. Pavyzdžiui, EJRŽF lėšomis galima padengti išlaidas, susijusias su 
žvejybos įrankiais, kuriais užtikrinamas geresnis žuvų dydžio selektyvumas, siekiant 
sumažinti nepageidaujamo laimikio kiekį arba kompensuoti visam laikui nutrauktą 
žvejybos veiklą. Akvakultūros sektoriuje EJRŽF gali būti naudojamas įmonių 
konkurencingumui stiprinti.  

4.10. Tikslas „BŽP įgyvendinimo skatinimas“ (4 KT) yra daugiausia susijęs su
žuvininkystės išteklių išsaugojimo politikos valdymu gerinant mokslines žinias ir 
žuvininkystės kontrolę. Viena iš ES pagal BŽP turimų valdymo priemonių, skirtų tausiam 
žvejybos lygiui pasiekti, – komercinių žuvų išteklių bendro leidžiamo sužvejoti kiekio 
(BLSK) nustatymas. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kasmet nustato BLSK, 
kuriuo vėliau dalijasi valstybės narės.  

1 Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnio 1 dalis. 

Sąjungos prioritetai 
(6 straipsnis*) 

EJRŽF tikslai 
(5 straipsnis*) 

Programos ataskaitoje pateikti 
rezultatų rodikliai 

6 SP. skatinti integruotos jūrų 
politikos įgyvendinimą 

d) skatinti Sąjungos IJP 
plėtojimą ir įgyvendinimą, 
papildant sanglaudos politiką 
ir BŽP 

Iniciatyva „Žinios apie jūrą 2020 m“: Europos jūrų stebėjimo 
ir duomenų tinklo (EMODnet) naudojimo mastas, 
vertinamas pagal duomenis parsisiunčiančių naudotojų 
skaičių 

Jūrų stebėjimas: turimų tarpsektorinių ir (arba) 
tarpvalstybinių duomenų procentinė dalis, palyginti su visu 
informacijos trūkumu, nustatytu bendros keitimosi 
informacija aplinkos (CISE) poveikio vertinime 

Jūrų vandenų, išsaugotų taikant erdvės apsaugos 
priemones pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvos 13 
straipsnio 4 dalį, paviršiaus ploto procentinė dalis 
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https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0022:0061:LT:PDF


4.11. Kaip reikalaujama BŽP reglamente2, Komisijos pasiūlyme dėl BLSK
atsižvelgiama į patariamųjų įstaigų, pavyzdžiui, Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos 
(ICES) ir Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto (ŽMTEK), mokslines 
rekomendacijas. EJRŽF remiamos priemonės, kuriomis siekiama gerinti mokslinių 
duomenų rinkimą ir teikimą. 

4.12. Valstybės narės taip pat gali naudotis EJRŽF žuvininkystės kontrolės sistemai
stiprinti, kad būtų geriau laikomasi BŽP taisyklių. 

4.13. Bendras EJRŽF biudžetas 2014–2020 m. laikotarpiu yra 6,4 milijardo eurų.
Komisija, t. y. Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinis direktoratas (MARE GD), kartu su 
valstybėmis narėmis bendrai atsako už EJRŽF valdymą. 90 % fondo lėšų bendrai valdo 
valstybės narės ir Europos Komisija, o likusius 10 % tiesiogiai valdo Europos Komisija. 

2 Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 6 straipsnio 2 dalis. 
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EJRŽF veiksmingumo vertinimas, 
remiantis paskelbta informacija apie 
veiksmingumą 

Bendros pastabos 

4.14. 4.4 diagramoje pateikta visų programos ataskaitoje naudojamų EJRŽF 
rodiklių apžvalga ir mūsų vertinimas, ar jie yra įgyvendinami pagal planą. Dėl 9 iš 21 
rodiklio neturėjome pakankamai duomenų, kad būtų galima padaryti išvadą. Mūsų 
konkrečios rodiklių, susijusių su dviem atrinktais tikslais, apžvalgos pateiktos 
4.5 diagramoje ir 4.7 diagramoje. 2019 m. veiksmingumo ataskaitoje3 aptarėme 
keletą bendrų išlygų, taikomų aiškinant šiuos rodiklius. Visų pirma mūsų vertinimas, ar 
rodiklis įgyvendinamas pagal planą, yra susijęs su tikimybe, ar bus pasiekta Komisijos 
apibrėžta tikslinė reikšmė. Tame vertinime neatsižvelgiama į tai, ar (ir kaip glaudžiai) 
atitinkamas rodiklis yra susijęs su EJRŽF, taip pat neatsižvelgiama į tai, ar šio rodiklio 
tikslinė reikšmė yra reikšminga. Todėl tai tėra mūsų bendro veiksmingumo vertinimo 
dalis. Neatlikome susijusių duomenų patikimumo audito, tačiau tai aptarėme 2019 m. 
veiksmingumo ataskaitoje4. 

4.4 diagrama. Visų EJRŽF rodiklių, nurodytų programos ataskaitoje, 
apžvalga 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2022 m. biudžeto projekto programų ataskaitomis. 

                                                      
3 2019 m. ataskaitos dėl ES biudžeto veiksmingumo 1.24 dalis. 

4 Ten pat, 1.13–1.23 dalys. 

Tikslas (*) Iš viso
Visi Visi Visi

1 KT 8 1 1 7 2 5
2 KT 4 4 3 1
3 KT 3 1 1 2 2
4 KT 6 1 1 2 2 3 3

Iš viso 21 2 2 9 3 2 4 10 2 3 5

Išdirbis Rezultatas Poveikis

Taip Ne

Ar šio rodiklio tikslinės reikšmės siekiama pagal planą (atsižvelgiant į visas tarpines reikšmes ir 
ligšiolinę pažangą)?

PAAIŠKINIMAI

(*) Visas tikslų sąrašas pateiktas 4.1 priede.

Neaišku: nėra duomenų, seni arba negalutiniai 
duomenys.
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreport-Performance-2019/annualreport-Performance-2019_LT.pdf
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreport-Performance-2019/annualreport-Performance-2019_LT.pdf


  

 

Komisijos informacijoje apie veiksmingumą daugiausia dėmesio skiriama 
indėliams, išdirbiams ir finansiniam įnašui, o ne rezultatams 

4.15. Pagrindinė 2011 m. BŽP reformos poveikio vertinimo išvada buvo ta, kad ja 
nepavyko užtikrinti tausaus gyvųjų išteklių naudojimo5. Komisija nustatė keletą 
pagrindinių problemų, įskaitant nepakankamą aplinkos tvarumą, menką ekonominį 
gyvybingumą ir socialinį netikrumą, susijusį su naujais iššūkiais, pavyzdžiui, klimato 
kaita ir tarša. 

4.16. Aprašomojoje informacijoje apie EJRŽF veiksmingumą, pateiktoje Komisijos 
programos ataskaitoje ir MVVA, daugiausia dėmesio skiriama EJRŽF remiamų paramos 
gavėjų ir veiksmų skaičiui (išdirbiams) ir tam tikriems projektams skirtoms lėšoms 
(indėliams). Tačiau neskiriama dėmesio rezultatams. Komisija nepateikė intervencijos 
logikos, pagal kurią būtų nustatytas EJRŽF indėlis siekiant politikos tikslų. Todėl sunku 
nustatyti priežastinį ryšį tarp EJRŽF paramos ir rezultato ir įvertinti EJRŽF poveikį 
bendram politikos veiksmingumui.  

4.17. Komisija parengė papildomų konkrečiai su EJRŽF susijusių rodiklių rinkinį6, 
skirtą išlaidoms valstybėse narėse stebėti. Informacija apie šiuos rodiklius grindžiama 
finansiniais duomenimis, pateiktais valstybių narių metinėse įgyvendinimo ataskaitose 
(MĮA) ir metinėje platformos „Infosys“ ataskaitoje (kurioje pateikiami papildomi 
duomenys apie valstybių narių finansavimui atrinktus veiksmus)7. EJRŽF metinėje 
įgyvendinimo ataskaitoje8 apibendrinti rodikliai ir duomenys daugiausia susiję su EJRŽF 
finansiniu įnašu siekiant BŽP tikslų, o ne su rezultatais. 

  

                                                      
5 SEC(2011) 891 final, SEC(2011) 1416 final. 

6 Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1014/2014. 

7 Reglamento (ES) Nr. 508/2014 114 straipsnis ir 97 straipsnio 1 dalies a punktas. 

8 EJRŽF įgyvendinimo ataskaita, Europos Komisija, 2021 m. 

121

https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/system/files/2021-09/emff-implementation-report-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/system/files/2021-09/emff-implementation-report-2020_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2011/0891/COM_SEC(2011)0891_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011SC1416&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1014&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0508-20201201&from=LT
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/system/files/2021-09/emff-implementation-report-2020_en.pdf


Skatinti konkurencingą, aplinkosaugos požiūriu tvarią, 
ekonomiškai gyvybingą ir socialiai atsakingą žvejybą ir 
akvakultūrą 

4.18. 4.5 diagramoje apžvelgiami su šiuo tikslu susiję programos ataskaitos
rodikliai. 

4.5 diagrama. Rodiklių, susijusių su tikslu skatinti konkurencingą, 
aplinkosaugos požiūriu tvarią, ekonomiškai gyvybingą ir socialiai 
atsakingą žvejybą ir akvakultūrą, apžvalga. 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2022 m. biudžeto projekto programų ataskaitomis. 

Visų rodiklių apibendrinimas
Įgyvendinama pagal 

planą?

Taip 1 2 2

Ne

Neaišku 1 1 1 5 6

IŠ VISO

Išdirbis Rezultatas Poveikis
IŠ VISO

1 7 8

Kiekybinis Kokybinis Nėra tikslinės reikšmės arba ji neaiški

PAAIŠKINIMAI

Išsamus šios apžvalgos ir mūsų metodikos paaiškinimas pateiktas priedėlio 15–23 punktuose.

Neaišku: nėra duomenų, seni arba negalutiniai 
duomenys

Taip Ne

Ar šio rodiklio tikslinės reikšmės siekiama pagal planą (atsižvelgiant į visas tarpines reikšmes ir 
ligšiolinę pažangą)?

Ar Komisijos atliktas pažangos įvertinimas apytikriai atitinka mūsų įvertinimą?

Tikslinės reikšmės tipas

Taip Ne

Tikslinė reikšmė: 
sumažinti

Rodiklis Pažanga siekiant tikslinės reikšmės 

Informacija apie pasirinktus atskirus rodiklius

Tarpinė reikšmė
0 % (2018)

Tarpinė reikšmė
100 % (2020)

2012

2013

2023

2023

100 % (2018)

82 % (2018)

ES žvejybos laivyno pelningumas: 
vidurkis

Į jūrą išmetamas komerciniais 
tikslais naudojamų rūšių kiekis

ES akvakultūros gamybos vertė

Poveikis

Poveikis

Poveikis
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Ekonominis žuvininkystės gyvybingumas didėja, tačiau akvakultūros 
duomenys yra mažiau įtikinami 

4.19. ES pagamina apie 3 % pasaulinės žuvininkystės ir akvakultūros produktų ir yra 
šešta pagal dydį pasaulio gamintoja9. Apie 80 % šių produktų pagaminama 
žuvininkystės sektoriuje ir 20 % akvakultūros sektoriuje10.  

4.20. Komisijos duomenys rodo, kad jūrų biologinių išteklių sektorius (jo didelę dalį 
sudaro žuvininkystė ir akvakultūra) yra svarbi, bet nedidelė ES mėlynosios ekonomikos 
dalis. 2018 m.11 šis sektorius, įskaitant perdirbimą ir paskirstymą, sukūrė 11 % ES 
mėlynosios ekonomikos bendrosios pridėtinės vertės.  

4.21. Iš 2022 m. programos ataskaitoje naudojamo rodiklio matyti, kad 
pastaraisiais metais ES žvejybos laivyno pelningumas padidėjo (žr. 4.5 diagramą ir 
4.6 diagramą)12. Komisija nurodė teigiamus ekonominius rezultatus ir dėl laivynų, 
žvejojančių tausiai naudojamus išteklius, kaip antai padidėjusį pelningumą ir darbo 
užmokestį, tačiau pereikvotus išteklius žvejojančių laivynų rezultatai prastesni13. 

                                                      
9 Mėlynosios ekonomikos ataskaita, Europos Komisija, 2021 m. 

10 Bendros žuvininkystės politikos faktai ir skaičiai, Eurostatas, 2019 m. 

11 Mėlynosios ekonomikos ataskaita, Europos Komisija, 2021 m. 

12 COM(2021) 279 final. 

13 Ten pat; taip pat žr. SWD(2020) 112 final.  
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0b0c5bfd-c737-11eb-a925-01aa75ed71a1
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0112&from=EN


  

 

4.6 diagrama. Pajamų ir pelno tendencijos  

 
Šaltinis: 2021 07 16 gauti MARE GD duomenys, apimantys Jungtinę Karalystę, neįtraukiant Graikijos ir 
Kroatijos. 

4.22. Nuo 1990 m. akvakultūros gamyba visame pasaulyje išaugo keturis kartus14. 
2008–2018 m. gamyba ES nekito15. 2020 m. MVVA16 Komisija nurodė, kad 4,89 
milijardo eurų metinės gamybos tikslinė reikšmė, numatyta 2023 m., buvo pasiekta 
2016 m. Tačiau 2022 m. programos ataskaitoje nurodoma, kad 2017 ir 2018 m. 
akvakultūros gamybos vertė vėl buvo mažesnė už tikslinę reikšmę.  

4.23. Per visą 2014–2020 m. laikotarpį EJRŽF tiesioginė parama žuvininkystės ir 
akvakultūros sektoriams sudarė 3,6 milijardo eurų (64 % visų EJRŽF lėšų)17. Programos 
ataskaitoje pateikti EJRŽF stebėsenos rodikliai atspindi bendras tendencijas, pavyzdžiui, 
ES žvejybos laivyno pelningumą arba akvakultūros gamybos vertę, ir padeda susidaryti 
bendrą vaizdą apie žuvininkystės ir akvakultūros sektorių padėtį. Šie rodikliai priklauso 
nuo bendrų makroekonominių kintamųjų, pavyzdžiui, degalų kainų, kurie daro didesnį 
tiesioginį poveikį abiejų sektorių būklei. 

                                                      
14 The EU Aquaculture Sector-Economic report 2020, STECF, 2021 m.  

15 Agriculture, forestry and fishery statistics, Eurostatas, 2020 m.  

16 MVVA II tomo, 1.4.2 dalis. 

17 Audito Rūmų skaičiavimai, remiantis Europos Komisijos pateiktais duomenimis.  
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124
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https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2021-1703-ampr-_volume-ii_en.pdf


  

 

4.24. Konkretūs rodikliai, iš kurių matyti EJRŽF paramos veiksmingumas veiklos 
lygmeniu, yra 4.17 dalyje aprašytos stebėsenos sistemos dalis. Pavyzdžiui, pagal juos 
galima stebėti EJRŽF remiamų paramos gavėjų grynojo pelno pokytį (2020 m. pasiekti 
rezultatai jau viršijo 2023 m. tikslinę reikšmę). Jie taip pat gali parodyti aplinkosaugos 
paslaugas teikiančių akvakultūros ūkių skaičių (iki 2020 m. EJRŽF paramą gavo 1 600 
tokių ūkių, arba 19,5 % 2023 m. tikslinės reikšmės) ir sukurtų įmonių skaičių (iki 
2020 m. buvo sukurtos 486 įmonės, arba 10,8 % 2023 m. tikslinės reikšmės)18.  

Komisija teikia ataskaitas dėl EJRŽF išlaidų aplinkos tikslams įgyvendinti, 
tačiau ryšys tarp šių tikslų ir pagrindinių aplinkosaugos rodiklių nėra 
tinkamai apibrėžtas  

4.25. EJRŽF turėtų būti skatinama ekologiškai tvari žuvininkystė ir akvakultūra. 
Žvejyba yra daromas pagrindinis poveikis jūrų aplinkai19. BŽP siekiama užtikrinti, kad 
neigiamas žvejybos veiklos poveikis jūrų ekosistemai būtų kuo mažesnis ir kad 
žuvininkystė būtų valdoma pagal ekosisteminį metodą20. Neseniai paskelbėme, kad, 
nors buvo įdiegta jūrų aplinkos apsaugos sistema, ES veiksmais, įskaitant valstybių 
narių veiksmus, nebuvo atkurta gera jūrų aplinkos būklė21. Vis dar lieka neišspręstos 
tokios problemos, kaip neigiamas dugniniais tralais žvejojančių tralerių poveikis jūros 
aplinkai ir saugomų rūšių priegauda22. 

4.26. Iki 2020 m. pabaigos Komisija užregistravo 20,1 milijono eurų įsipareigojimų 
EJRŽF lėšomis finansuoti 1 364 veiksmus, skirtus priemonėms, kuriomis siekiama 

                                                      
18 Europos Komisijos pateikti duomenys. 

19 Marine environmental pressures, EAA, 2018 m.; Ecosystem Effects of Fishing in the 
Mediterranean: An Analysis of the Major Threats of Fishing Gear and Practices to 
Biodiversity and Marine Habits; FAO, 2004 m.; Marine messages II, EAA, 2019 m.; Global 
assessment report on biodiversity and ecosystem services, IPBES (2019 m.); The economics 
of Biodiversity: The Dasgupta Review, 2021 m. 

20 Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnio 3 dalis. 

21 Specialiosios ataskaitos Nr. 26/2020 V dalis. 

22 Assessment of the existing EU policy tools in the field of Sustainable Development Goal 
(SDG) 14 and other ocean-related Agenda 2030 targets, Europos Komisija (2021 m.); 
Bycatch of protected and potentially vulnerable marine vertebrates – review of national 
reports under Council Regulation (EC) No. 812/2004 and other information, ICES (2019 m.). 
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https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/962785/The_Economics_of_Biodiversity_The_Dasgupta_Review_Full_Report.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/962785/The_Economics_of_Biodiversity_The_Dasgupta_Review_Full_Report.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/962785/The_Economics_of_Biodiversity_The_Dasgupta_Review_Full_Report.pdf
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apriboti žvejybos poveikį jūrų aplinkai ir pritaikyti žvejybą taip, kad būtų apsaugomos 
rūšys23.  

4.27. Komisija į jūrą išmetamą laimikį laiko veiksniu, darančiu neigiamą poveikį BŽP
aplinkos tvarumui24. 2011 m. MARE GD apskaičiavo, kad ES vandenyse kasmet į jūrą 
išmetama apie 23 % viso laimikio. Siekiant nutraukti šią praktiką ir paskatinti žvejus 
žvejoti selektyviau, kad būtų išvengta nepageidaujamo laimikio, pagal dabartinę BŽP 
(taikant tam tikras nukrypti leidžiančias nuostatas) į jūrą išmesti laimikį draudžiama. 
Tokia nuostata, pagal kurią draudžiama į jūrą išmesti laimikį25, buvo priimta 2015 m. 
Nuo 2019 m. ji visapusiškai įsigaliojo. EJRŽF finansavimu galima prisidėti įgyvendinant 
įpareigojimą iškrauti laimikį, pavyzdžiui, padedant žvejams pirkti selektyvesnius 
žvejybos įrankius. 

4.28. Vienas konkretus EJRŽF reglamento tikslas26 – sumažinti žvejybos poveikį jūrų
aplinkai, be kita ko, kiek įmanoma vengiant nepageidaujamo laimikio ir mažinant jo 
kiekį. Naujausiuose leidiniuose daroma išvada, kad nepageidaujamas laimikis ir toliau 
išmetamas į jūrą27. Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (EŽKA)28 ataskaitose 
teigiama, kad tam tikruose Šiaurės jūros ir šiaurės vakarų vandenų laivyno 
segmentuose plačiai nesilaikoma įpareigojimo iškrauti laimikį. Tiek EJRŽF programos 
ataskaitoje, tiek EJRŽF metinėje įgyvendinimo ataskaitoje29 pateikiamas į jūrą 
išmetamų žuvų kiekio rodiklis. Tačiau Komisija programos ataskaitoje nepateikia jokių 
šio rodiklio duomenų. EJRŽF metinėje įgyvendinimo ataskaitoje Komisija pateikia kai 
kuriuos duomenis, kurie, jos nuomone, yra nepatikimi. 

4.29. ES yra tarptautiniu mastu įsipareigojusi naudoti saugomas jūrų teritorijas
(SJT), kad išsaugotų jūrinę gyvūniją. Tai gali apimti įvairių priemonių taikymą, įskaitant 
žvejybos apribojimus. 2018 m. EAA pranešė, kad ES pasiekė Aičio biologinės įvairovės 

23 EJRŽF įgyvendinimo ataskaita, Europos Komisija, 2021 m.  

24 SEC(2011) 891 final.  

25 Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnis. 

26 Reglamento (ES) Nr. 508/2014 6 straipsnio 1 dalies a punktas. 

27 SWD(2021) 122 final; EP report on securing the objectives of the Landing Obligation under 
Article 15 of the CFP; EP study on EU fisheries policy – latest developments and future 
challenges. 

28 Įpareigojimo laikymosi vertinimo ataskaitos, EŽKA (2019 m.). 

29 EJRŽF įgyvendinimo ataskaita, Europos Komisija, 2021 m.  
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tikslą iki 2020 m. bent 10 % jai priklausančių vandenų paskelbti SJT30. Tai patvirtina 
atitinkamas Komisijos EJRŽF programos ataskaitos rodiklis. Savo specialiojoje 
ataskaitoje dėl jūrų aplinkos apsaugos padarėme išvadą, kad naudojant SJT menkai 
apsaugoma jūrų biologinė įvairovė31. 

BŽP įgyvendinimo skatinimas  

4.30. 4.7 diagramoje apžvelgiami su šiuo tikslu susiję programos ataskaitos 
rodikliai. 

                                                      
30 EU reaches the Aichi target of protecting ten percent of Europe's seas, EAA, 2018 m. 

31 Specialiosios ataskaitos Nr. 26/2020 31–39 dalys. 
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4.7 diagrama. Rodiklių, susijusių su BŽP įgyvendinimo skatinimu, 
apžvalga  

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2022 m. biudžeto projekto programų ataskaitomis. 

Visų rodiklių apibendrinimas
Įgyvendinama pagal 

planą?

Taip 1 1 1

Ne 2 3 5

Neaišku 1 1

IŠ VISO

Išdirbis Rezultatas Poveikis IŠ VISO

1 2 3 6

Rodiklis Pažanga siekiant tikslinės reikšmės 

Aprašomojo 
pobūdžio 
duomenys

Aprašomojo 
pobūdžio 
duomenys

Aprašomojo 
pobūdžio 
duomenys

Informacija apie pasirinktus atskirus rodiklius

Tarpinė reikšmė
17 % (2017)

Tarpinė reikšmė
50 % (2017)

2013
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2020

2020

0 % (2019)

0 % (2019)

Valstybės narės, turinčios veiksmų 
planus kontrolės sistemoms tobulinti

Išteklių, kurie žvejojami laikantis MSY 
lygio, dalis arba skaičius: ICES rajonas

Išteklių, kurie žvejojami laikantis MSY 
lygio, dalis arba skaičius: Viduržemio 

jūra

Tinkamas atsakas į kvietimus teikti 
duomenis

Išteklių, kurie žvejojami laikantis MSY 
lygio, dalis arba skaičius: Juodoji jūra

Rezultatas

Poveikis

Poveikis

Rezultatas

Poveikis

Kiekybinis Kokybinis Nėra tikslinės reikšmės arba ji neaiški

PAAIŠKINIMAI

Išsamus šios apžvalgos ir mūsų metodikos paaiškinimas pateiktas priedėlio 15–23 punktuose.

Neaišku: nėra duomenų, seni arba negalutiniai 
duomenysTaip Ne

Ar šio rodiklio tikslinės reikšmės siekiama pagal planą (atsižvelgiant į visas tarpines reikšmes ir ligšiolinę 
pažangą)?

Ar Komisijos atliktas pažangos įvertinimas apytikriai atitinka mūsų įvertinimą?

Tikslinės reikšmės tipas

Taip Ne
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Mažai tikėtina, kad BŽP išsaugojimo tikslas bus pasiektas 

4.31. Pagal SESV 3 straipsnį ES suteikiama išimtinė kompetencija dėl jūrų biologinių 
išteklių išsaugojimo. 2011 m. Komisija pranešė32, kad 78,5 % Bendrijos išteklių, dėl 
kurių turima mokslinių duomenų, buvo žvejojama netausiai. Pagrindinis BŽP tikslas – 
užtikrinti tausią žvejybą, įskaitant žuvų išteklių atkūrimą ir išlaikymą. Iki 2020 m. 
pabaigos valstybės narės atrinko beveik 6 180 veiksmų, kuriems iš viso skyrė 695 
milijonus eurų ir šiam tikslui išleido 374 milijonus eurų33. 

4.32. Siekiant išteklių išsaugojimo 
tikslo, Komisija praneša apie pažangą, 
padarytą siekiant didžiausio galimo 
tausios žvejybos laimikio (MSY), kuris 
atitinka tausų naudojimo lygį (Fmsy) 
arba jo nesiekia. Šie mokslinėmis 
rekomendacijomis grindžiami saugios 
žvejybos lygiai turėjo būti pasiekti, kai 
įmanoma, ne vėliau kaip 2015 m., o visų 
žuvų išteklių atveju – ne vėliau kaip 
2020 m.34 Komisijos EJRŽF programos 
ataskaitoje naudojamas rodiklis yra išteklių, kurie žvejojami laikantis didžiausio MSY 
lygio, dalis arba skaičius, ir jis nurodomas atskirai dėl šiaurės rytų Atlanto (ICES), 
Viduržemio ir Juodosios jūrų. 59 % bazinis rodiklis, kurį Komisija neteisingai taikė 
visoms jūroms, iš tikrųjų taikytinas tik šiaurės rytų Atlantui. 

4.33. EJRŽF programos ataskaitoje dėl 2022 m. biudžeto projekto nepateikta 
faktinių kiekybinių rezultatų siekiant BŽP išsaugojimo tikslo, nors šios informacijos 
turima. Aprašomojoje dalyje Komisija nurodo didelę numatomo iškrauti žuvų kiekio 
dalį pagal Fmsy nustatytas žvejybos kvotas, tačiau nenurodo taip pat didelės žuvų 
išteklių dalies, dėl kurios saugus žvejybos lygis dar nepasiektas. Nustatėme, kad 
sutelkus dėmesį į iškrovimą, o ne į žuvų išteklius, sudaromas pernelyg teigiamas įspūdis 
apie galimybes pasiekti MSY lygio žvejybos tikslą. 

4.34. Komisija EJRŽF programos ataskaitoje taip pat nurodo, kad žvejybos 
intensyvumas šiaurės rytų Atlante stabilizavosi iki tvaraus lygio, o Viduržemio ir 

                                                      
32 SEC(2011) 891 final, SEC(2011) 1416 final. 

33 EJRŽF įgyvendinimo ataskaita, Europos Komisija, 2021 m. 

34 Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnio 2 dalis. 

© Getty Images / Monty Rakusen. 

129

https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2011/0891/COM_SEC(2011)0891_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011SC1416&from=EN
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/system/files/2021-09/emff-implementation-report-2020_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0022:0061:LT:PDF


  

 

Juodojoje jūrose žvejyba buvo daugiau nei dvigubai intensyvesnė nei Fmsy tikslinė 
reikšmė. 

4.35. Apskritai EJRŽF programos ataskaitoje dėl 2022 m. biudžeto projekto Komisija 
vertina, kad siekiant išteklių išsaugojimo tikslo padaryta nedidelė pažanga. Iš naujausių 
oficialių vertinimų matyti, kad mažai tikėtina, jog ES būtų pasiekusi šį tikslą iki 
2020 m.35 Naujausi moksliniai duomenys36 rodo, kad, nors šiaurės rytų Atlante 
pereikvotų išteklių dalis per pastarąjį dešimtmetį labai sumažėjo, ji vis tiek siekia beveik 
40 %. Be to, Viduržemio ir Juodojoje jūrose 83 % įvertintų žuvų išteklių buvo pereikvoti 
(apskaičiavimas grindžiamas neišsamiais duomenimis).  

4.36. Savo naujausioje specialiojoje ataskaitoje dėl jūrų aplinkos apsaugos37 
išnagrinėjome veiksnius, kurie prisidėjo prie šių nepatenkinamų rezultatų dėl išteklių 
išsaugojimo. Nustatėme, kad, nors ES veiksmais buvo prisidėta prie įvertinamos 
pažangos Atlanto vandenyne, kur žuvininkystės valdymas yra susijęs su leidžiamo 
sužvejoti kiekio apribojimais, vis dėlto Viduržemio jūroje ir toliau gerokai peržvejojama 
ir nepasiekta jokios reikšmingos pažangos.  

4.37. Komisijos manymu38, pagrindinis peržvejojimo veiksnys yra žvejybos laivyno 
perteklinis pajėgumas. Pernelyg daugelio laivyno segmentų žvejybos pajėgumas viršija 
žvejybos galimybes. Todėl žvejybos pajėgumo mažinimo tikslas yra dar viena svarbi ES 
tausaus žuvininkystės valdymo dalis. Iki 2020 m. pabaigos valstybės narės atrinko 
24 958 veiksmus, kuriems iš EJRŽF iš viso skirta 260 milijonų eurų ir išleisti 199 milijonai 
eurų priemonėms, kuriomis remiamas žvejybos laivyno pajėgumo pritaikymas prie 
žvejybos galimybių39.  

4.38. Naujausi duomenys40 rodo, kad ES laivyno pajėgumas iš lėto mažėja 
(žr. 4.8 diagramą). Tačiau iš tausios žvejybos rodiklio matyti, kad daugumoje valstybių 

                                                      
35 Status of marine fish and shellfish stocks in European seas, EAA, 2021 m. 

36 Monitoring the performance of the Common Fisheries Policy, ŽMTEK, 2021 m. 

37 Specialiosios ataskaitos Nr. 26/2020 84 dalis. 

38 SEC(2011) 891 final. 

39 EJRŽF įgyvendinimo ataskaita, Europos Komisija, 2021 m. 

40 ES laivyno registras, 2020 m. gruodžio mėn. duomenys. 
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narių daugelio laivyno segmentų žvejybos pajėgumas vis dar neatitinka žvejybos 
galimybių (2018 m. įvertinti 145 iš 182 laivyno segmentų)41. 

4.8 diagrama.ES žvejybos laivyno pajėgumo apžvalga 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2020 m. gruodžio mėn. Europos Komisijos ES laivyno registro 
duomenimis. 

4.39. Žvejybos laivo pajėgumas matuojamas pagal jo tūrį (bendroji talpa, GT) ir 
variklio galią (kW). Savo ataskaitoje dėl ES žuvininkystės kontrolės pažymėjome, kad kai 
kurios valstybės narės pagal šiuos du kriterijus tinkamai nepatikrino savo laivyno 
pajėgumo42.  

4.40. EJRŽF reglamente nustatyta, kad EJRŽF parama neturi padidinti ES laivyno 
žvejybos pajėgumo43. Žalingų žuvininkystės subsidijų klausimas pabrėžiamas darnaus 

                                                      
41 SWD(2021) 122 final, COM(2021) 279 final. 

42 Specialioji ataskaita Nr. 08/2017. 

43 Reglamento (ES) Nr. 508/2014 5 straipsnis. 
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vystymosi tiksluose (14 tikslo 6 dalis), kuriais raginama tokią praktiką nutraukti iki 
2020 m. Dėl šio klausimo vyksta intensyvios PPO derybos. 

Mokslinės rekomendacijos ir duomenų rinkimas yra pagrindiniai 
žuvininkystės valdymo aspektai  

4.41. Priimant svarbius BŽP sprendimus, pavyzdžiui, dėl žvejybos kvotų, turėtų būti 
atsižvelgiama į mokslines rekomendacijas. Taigi, būtina turėti mokslinių duomenų. 
Valstybės narės renka ir valdo duomenis, gaudamos paramą iš EJRŽF. Šiam tikslui iki 
2020 m. pabaigos jos įsipareigojo skirti 482 milijonus eurų, o išleido 379 milijonus 
eurų44.  

4.42. Savo specialiojoje ataskaitoje dėl jūrų aplinkos apsaugos45 pažymėjome, kad 
2017 m. ICES negalėjo pateikti mokslinių rekomendacijų dėl daugiau nei pusės išteklių, 
nes neturėjo duomenų. 2019 m. tai pasakytina apie 62 % atvejų (159 iš 256 atvejų 
trūko duomenų apie išteklius46). 2016 m. įvertinti 47 Viduržemio ir Juodosios jūrų žuvų 
ištekliai, tačiau 2018 m. informacijos gauta tik dėl 21 žuvų ištekliaus47.  

Žuvininkystės kontrolės sistema šiuo metu atnaujinama 

4.43. BŽP sėkmė glaudžiai susijusi su žuvininkystės kontrolės sistemos 
veiksmingumu. 2017 m. nurodėme, kad yra problemų, susijusių su kontrolės sistema48. 
2018 m. Komisija pateikė pasiūlymą dėl peržiūrėto Žuvininkystės kontrolės 
reglamento49. Teisės aktų leidėjai pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto 
nepriėmė, todėl kontrolės sistemoje vis dar yra trūkumų50.  

4.44. EJRŽF lėšomis teikiamas finansavimas nacionalinių kontrolės sistemų, kurios 
yra būtinos siekiant užtikrinti taisyklių laikymąsi, veiksmingumui pagerinti. EJRŽF 

                                                      
44 EJRŽF įgyvendinimo ataskaita, Europos Komisija, 2021 m.  

45 Specialioji ataskaita Nr. 26/2020. 

46 Monitoring the performance of the Common Fisheries Policy, ŽMTEK, 2021 m. 

47 SWD(2020) 112 final. 

48 Specialioji ataskaita Nr. 08/2017. 

49 COM(2018) 368 final. 

50 Europos Komisijos pranešimas Report on the implementation of the Control Regulation, 
2021 m. 
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priemonės, kuriomis prisidedama prie šio proceso, kol kas yra didžiausios pagal 
įsipareigotas sumas (440 milijonų eurų iki 2020 m.51), tačiau nėra rodiklių, pagal 
kuriuos būtų galima gauti informacijos apie EJRŽF indėlį siekiant, kad būtų įdiegta 
veiksminga kontrolės sistema. 

  

                                                      
51 EJRŽF įgyvendinimo ataskaita, Europos Komisija, 2021 m. 
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Išvados 
4.45. BŽP turėtų būti sprendžiami sunkumai, susiję su netausia žvejyba, jūrų
aplinkos būklės blogėjimu ir ES žuvininkystės ir akvakultūros sektorių pertvarka. Šie BŽP 
tikslai turėtų būti remiami EJRŽF lėšomis. Komisijos parengtoje arba gautoje 
informacijoje apie veiksmingumą turėtų matytis vykdant EJRŽF intervenciją pasiekti 
rezultatai, turėtų būti pabrėžta bet kokia nepatenkinama pažanga ir skatinama imtis 
taisomųjų veiksmų.  

4.46. Nustatėme, kad Komisijos informacijoje apie veiksmingumą daugiausia
dėmesio skirta Fondo finansiniam įnašui siekiant BŽP tikslų, o ne rezultatams. 

4.47. Programos ataskaitą ir MVVA daugiausia sudaro bendrieji makrolygio
rodikliai. Jie padeda susidaryti bendrą vaizdą apie žuvininkystės ir akvakultūros 
sektorių padėtį. Tačiau nėra aiškaus ryšio tarp EJRŽF įnašo ir deklaruotų pasiektų lygių 
(žr. 4.16 dalį). Tokį ryšį svarbu nustatyti, kad būtų įvertintas EJRŽF veiksmingumas 
siekiant BŽP tikslų ir pagrįsti su biudžetu susiję prašymai. Iš konkrečių EJRŽF rodiklių ir 
duomenų, kurie parengti ne pagal programos ataskaitą ir MVVA sistemą ir apibendrinti 
EJRŽF metinėje įgyvendinimo ataskaitoje, galima susidaryti išsamesnį EJRŽF 
įgyvendinimo vaizdą, tačiau vėlgi per daug dėmesio skiriama išlaidoms, o ne 
rezultatams (žr. 4.17 dalį). 

4.48. Nustatėme, kad EJRŽF programos ataskaitoje ir MVVA Komisijos pateiktoje
informacijoje apie veiksmingumą beveik nėra duomenų apie EJRŽF rezultatus, 
susijusius su BŽP aplinkosaugos tikslų rėmimu. Mažai tikėtina, kad BŽP tikslas iki 
2020 m. pasiekti norimą visų žuvų išteklių išsaugojimo būklę bus įvykdytas. 
Pagrindiniame rodiklyje, skirtame pažangai šioje srityje stebėti (žvejyba laikantis MSY 
lygio), nėra pakankamai informacijos apie pažangą siekiant šio tikslo (žr. 4.32–
4.36 dalis). Taip pat atkreipėme dėmesį į tai, kad neigiamas žvejybos veiklos poveikis 
jūrų ekosistemai išlieka, tebesitęsia žalinga nepageidaujamo laimikio išmetimo į jūrą 
praktika, o rodikliai, kuriais remiantis galima gauti informacijos apie jūrų rajonų 
apsaugos veiksmingumą, turi didelių trūkumų (žr. 4.25–4.29 dalis). 

4.49. Iš turimos informacijos matyti, kad apskritai ES žvejybos laivynas yra
pelningas ir kad tausi žvejyba žvejams yra naudinga. Pažanga didinant ES akvakultūros 
gamybą ne tokia didelė, nes pastaruoju metu ji nekito (žr. 4.20–4.24 dalis). 

4.50. EJRŽF lėšomis finansuojamas duomenų rinkimas ir tvarkymas, kad būtų
galima teikti būtinas mokslines rekomendacijas. Tačiau dėl duomenų trūkumo nėra 
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mokslinių rekomendacijų dėl daugelio žuvų išteklių, visų pirma Viduržemio ir 
Juodosios jūrose (žr. 4.41–4.42 dalis). 

4.51. Galiausiai žuvininkystės kontrolės sistema yra esminis BŽP tikslų
įgyvendinimo veiksnys. Komisija ėmėsi taisomųjų priemonių, kurios gali pagerinti 
nacionalines kontrolės sistemas, tačiau problemų išlieka (žr. 4.43 dalį). 
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Priedai 

4.1 priedas. Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo tikslai 

Konkretūs tikslai 

Tikslas Visas pavadinimas 
Trumpasis 

pavadinimas 
(ir santrumpa) 

Įtrauktas į mūsų 
imtį 

1 konkretus 
tikslas 
(1 KT) 

Skatinti konkurencingą, 
aplinkosaugos požiūriu tvarią, 
ekonomiškai gyvybingą ir 
socialiai atsakingą žvejybą ir 
akvakultūrą 

Skatinti 
žuvininkystės ir 
akvakultūros 
sektorių (1 KT) 

Taip 

2 konkretus 
tikslas 
(2 KT) 

Skatinti Sąjungos IJP plėtojimą 
ir įgyvendinimą, papildant 
sanglaudos politiką ir BŽP 

Skatinti IJP 
(2 KT) Ne 

3 konkretus 
tikslas 
(3 KT) 

Skatinti subalansuotą ir 
integracinį žvejybos ir 
akvakultūros regionų teritorinį 
plėtojimą 

Skatinti 
teritorinį 
plėtojimą (3 KT) 

Ne 

4 konkretus 
tikslas 
(4 KT) 

BŽP įgyvendinimo skatinimas Skatinti BŽP 
(4 KT) Taip 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2022 m. biudžeto projekto programų ataskaitomis. 
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5 skyrius 

Saugumas ir pilietybė 
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Turinys 

Dalis 

Įvadas 5.1.–5.9. 
„Saugumas ir pilietybė“: trumpas aprašymas 5.1.–5.2. 

Apimtis ir metodas 5.3.–5.5. 

VSF sienų ir vizų priemonės tikslas ir kaip ši priemonė turėtų 
veikti 5.6.–5.9. 

VSF sienų ir vizų priemonės veiksmingumo vertinimas 5.10.–5.31. 
Bendros pastabos 5.10.–5.17. 
Nacionalinių programų įgyvendinimas labai skiriasi 5.11. 

Esama tam tikrų VSF sienų ir vizų priemonės informacijos apie 
veiksmingumą spragų 5.12.–5.14. 

MVVA paskelbti veiksmingumo rodikliai leidžia susidaryti optimistinį 
VSF sienų ir vizų politikos priemonės veiksmingumo vaizdą 5.15.–5.16. 

VSF sienų ir vizų priemonės bendrojo tikslo rodiklio siekiama pagal 
planą, tačiau jam įtakos turi keli išorės veiksniai 5.17. 

Bendros vizų politikos rėmimas 5.18.–5.21. 
VSF sienų ir vizų priemonė padėjo efektyviai tvarkyti vizas, tačiau per 
mokymus neskatina nuosekliai taikyti acquis 5.20.–5.21. 

Integruoto sienų valdymo rėmimas 5.22.–5.31. 
VSF sienų ir vizų priemonė veiksmingesnė modernizuojant IT sistemas 
ir įrangą, nei mokant sienos apsaugos pareigūnus šiomis sistemomis ir 
įranga naudotis 5.23.–5.26. 

VSF sienų ir vizų priemone sudarytos sąlygos sukurti būtinas integruoto 
sienų valdymo sistemas 5.27.–5.30. 

VSF sienų ir vizų priemonės indėlis į veiksmingą sienų valdymą 
priklauso nuo to, ar valstybės narės IT sistemose pateikia patikimą, 
aktualią ir naujausią informaciją 5.31. 

Išvados 5.32.–5.36. 

Priedai 
5.1 priedas. Vidaus saugumo fondo sienų ir vizų priemonės 
tikslai  
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Įvadas 

„Saugumas ir pilietybė“: trumpas aprašymas 

5.1. DFP 3 išlaidų kategorijos išlaidos – tai išlaidos, susijusios su politikomis sritimis, 
kuriomis siekiama sustiprinti Europos pilietybės koncepciją sukuriant laisvės, 
teisingumo ir saugumo erdvę be vidaus sienų. Pagal šią išlaidų kategoriją finansavimas 
teikiamas: 

o prieglobsčiui ir migracijai; 

o vidaus saugumui, kuris apima suderintą sienų valdymą, bendros vizų politikos 
rengimą, teisėsaugos įstaigų bendradarbiavimą ir pajėgumų, skirtų su saugumu 
susijusioms rizikoms ir krizėms valdyti, didinimą; 

o migracijai ir saugumui bei teisminiam bendradarbiavimui; 

o žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatai; 

o kultūros bei audiovizualiniam sektoriui ir 

o teisingumui, vartotojų teisėms, lygybės ir pilietybės sritims. 

5.2. 2014–2020 m. DFP laikotarpiu šioje išlaidų kategorijoje bendra suplanuotų 
išlaidų suma buvo 22,4 milijardo eurų, iš kurių 17,5 milijardo eurų buvo išmokėta iki 
2020 m. pabaigos (žr. 5.1 diagramą). Reikšmingiausia išlaidų sritis susijusi su dviem 
tarpusavyje susijusiomis politikos sritimis, t. y. migracija ir saugumu. 
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5.1 diagrama. Saugumas ir pilietybė: 2014–2020 m. laikotarpio 
mokėjimai, palyginti su laikotarpio įsipareigojimais 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Komisijos duomenimis. 

Apimtis ir metodas 

5.3. Iš 11 programų, priklausančių išlaidų kategorijai „Saugumas ir pilietybė“,
pasirinkome VSF sienų ir vizų priemonę (toliau – VSF sienų ir vizų priemonė), kuri 
sudaro 8,1 % visų mokėjimų, atliktų pagal šią DFP išlaidų kategoriją iki 2020 m. 
pabaigos. Mūsų tikslas buvo nustatyti, kiek turima atitinkamos informacijos apie 
veiksmingumą, ir, remiantis šia informacija, įvertinti ES išlaidų programų 
veiksmingumą. Tai susiję su 2019 m. ES biudžeto veiksmingumo ataskaitoje mūsų 
pateikta informacija apie Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondą (PMIF), kuriam 
iki 2019 m. pabaigos teko 23,9 % visų mokėjimų. 

5.4. Šį skyrių parengėme naudodamiesi Komisijos informacija apie veiksmingumą,
kurią sudarė 2020 m. metinė valdymo ir veiklos ataskaita (MVVA), 2022 m. biudžeto 
projekto programų ataskaitos, taip pat 5.2 diagramoje pateikti pagrindiniai vertinimai 
ir kitos ataskaitos. Patikrinome, ar ši informacija yra patikima, ją palyginę su savo pačių 
nustatytais faktais, bet neatlikome jos patikimumo audito. Taip pat pasinaudojome 
savo neseniai atlikto audito ir apžvalgos rezultatais. Priedėlyje išsamiau aprašyta 
metodika, kuri buvo naudojama rengiant šį skyrių. 

Kitos programos
8,3 (47,7 %)

Vidaus saugumo fondas – Policijos 
priemonė 
0,7 (4,0 %)

Kūrybiška Europa
1,2 (6,9 %)

Maistas ir pašarai 
1,4 (8,0 %)

Vidaus saugumo fondas – Sienų ir vizų 
priemonė 
1,4 (8,1 %)

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos 
fondas (PMIF) 
4,4 (25,3 %)







Saugumas ir pilietybė 
17,5 
2,3 %

(milijardais eurų)

766,9 mlrd.
eurų

i) kaip visų DFP išlaidų kategorijų 
dalis

ii) išskaidyti pagal atskiras programas
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5.2 diagrama. Pagrindinių vertinimų ir kitų ataskaitų paskelbimo laikas ir 
nagrinėti laikotarpiai 

 
* SIS: Šengeno informacinė sistema, VIS: Vizų informacinė sistema, FRA: Pagrindinių teisių agentūra, 
EUROSUR: Europos sienų stebėjimo sistema. 

Šaltinis: Audito Rūmai. 

5.5. Teisės aktuose, kuriais nustatoma kiekviena ES išlaidų programa, nustatyta 
keletas tikslų, kurie priskiriami arba bendriesiems (paprastai platesniems ir 
strategiškesniems), arba konkretiems (paprastai siauresniems ir labiau su veikla 
susijusiems) tikslams. Šiame skyriuje aptariamas bendrasis tikslas ir du konkretūs 

DFP 
2021–2027 m.

DFP 
2014–2020 m.

DFP 
2007–2013 m.

2016 2018 202020122008 2010 20262022 20242014

Nagrinėjamas laikotarpis Paskelbimas

VSF tarpinis vertinimas
2014–2017 m.

ISVF reglamento poveikio vertinimas: 
sienų ir vizų priemonė, ISVF-MTĮ

ISF 2007–2013 m. ex post vertinimas

VSF 2014–2020 m. ex post
vertinimas

EUROSUR vertinimas*

Ataskaita dėl Šengeno vertinimo ir 
stebėsenos mechanizmo veikimo

Šengeno informacinės sistemos (SIS II) 
vertinimas 

SIS* naudojimo ataskaita

Poveikio vertinimas, susijęs su VISA 
atnaujinimu

VIS* tinkamumo patikra

FRA* dėl EUROSUR* ir pagrindinių teisių
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tikslai, susiję su VSF sienų ir vizų priemone. VSF sienų ir vizų priemonės teisės aktuose 
taip pat nustatyti finansavimo veiklos tikslai (žr. 5.1 priedą)1. 

VSF sienų ir vizų priemonės tikslas ir kaip ši priemonė turėtų 
veikti 

5.6. VSF sienų ir vizų priemonės lėšomis parama (2,4 milijardo eurų2 įsipareigojimų 
2014–2020 m. laikotarpiu) teikiama suderintoms sienų valdymo priemonėms, kuriomis 
užtikrinamas vienodas ir aukštas sienų kontrolės lygis, ir bendros vizų politikos 
plėtojimui3, laikantis Sąjungos įsipareigojimo užtikrinti pagrindines laisves ir žmogaus 
teises. 5.3 diagramoje pateikta pagrindinė informacija apie VSF sienų ir vizų priemonę 
ir konceptualiai apžvelgiami poreikiai, kurie šia priemone yra tenkinami, tikslai, 
numatomi išdirbiai ir rezultatai. 

                                                      
1 Reglamento (ES) Nr. 515/2014, kuriuo nustatoma išorės sienų ir vizų finansinės paramos 

priemonė, 3 straipsnis. 

2 Nurodomas tik pasidalijamasis valdymas, kuris neapima pagalbos ekstremaliosios situacijos 
atveju (414 milijonų eurų) ir Sąjungos veiksmų. 

3 Reglamento (ES) Nr. 515/2014 3 straipsnis. 
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5.3 diagrama. VSF sienų ir vizų priemonės apžvalga 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Reglamentu (ES) Nr. 515/2014. 

Poreikiai
• Sukurti laisvės, 

teisingumo ir saugumo
erdvę be vidaus sienų

• Laisvas ES piliečių ir
teisėtų (trumpalaikių)
keliautojų judėjimas
Sąjungos teritorijoje

• Aukšto lygio ir vienoda
išorės sienų kontrolė

Ko tikimasi
Poveikis
• Sklandus sienų kirtimas
• Laisvas ES piliečių ir teisėtų 

lankytojų judėjimas
Sąjungoje

• Didesni gebėjimai
susidoroti su spaudimu prie
išorės sienų

• Sumažėjusi neteisėta
imigracija

• Parama migrantams
laikantis įsipareigojimų 
žmogaus teisių srityje

Rezultatai
• Teisinga, vienoda ir efektyvi

sienų kontrolė
• Vienodas požiūris į teisėtus 

(trumpalaikius) trečiųjų šalių 
nacionalinius lankytojus

• Geresnis šalių ryšių 
palaikymas ir glaudesnis
konsulinis
bendradarbiavimas

• Konsulinių patalpų ir 
pasienio valdymo postų 
atnaujinimas ir
modernizavimasProcesai

Valdymo būdas
81 % taikant pasidalijamąjį 
valdymą su valstybėmis 
narėmis ir Šengeno 
asocijuotosiomis šalimis

Veikėjai
Komisija, Frontex, eu-LISA, 
valstybių narių ir asocijuotųjų 
šalių institucijos, įskaitant 
konsulinius darbuotojus, 
sienos apsaugos pareigūnus ir 
muitinės pareigūnus

Veikla
Mokymas, naujos, atnaujintos 
ir pakeičiančios įrangos
pirkimas, patalpų 
atnaujinimas, investicijos į IT 
sistemų / sąveikumo
atnaujinimą, plėtimą ir 
priežiūrą

Kontekstas ir išorės veiksniai
ES kontekstas
• SESV dėl laisvės,

teisingumo ir saugumo
• ES saugumo sąjungos

strategija
• Šengeno acquis ir sienų 

kodeksas
Valstybių narių kontekstas
• Skirtingi gebėjimai

nagrinėti vizas, grėsmes 
saugumui ir aukštų bendrų 
sienų kontrolės standartų 
taikymas

• Laikinas sienų uždarymas
Išorės veiksniai
• Migracijos spaudimas,

geopolitinė padėtis
• VSF policijos priemonė
• ES ir kitų piliečių keliamos 

grėsmės saugumui
• COVID-19

Indėlis

• 2014–2020 m.: 2,4 mlrd.
EUR*

• Sumokėta: 50 %

• Komisijos, Frontex, eu-
LISA, dalyvaujančių šalių
konsulinių ir sienų 
valdymo tarnybų
darbuotojai

• IT sienų valdymo sistemos

* išskyrus Sąjungos veiksmus

Tikslai

• 1 BT: prisidėti prie aukšto
lygio saugumo
užtikrinimo Sąjungoje

VSF sienų priemonė:

• 1 KT: bendra vizų politika

• 2 KT: integruotas sienų 
valdymas

(Taip pat žr. 5.1 priedą)

Numatomi išdirbiai
• Vizų, Šengeno ir sienų 

kodekso acquis mokymo
kursai

• Infrastruktūra, pastatai,
konsulinių patalpų ir 
pasienio valdymo postų 
įrangos pirkimas

• Sąveikios integruoto sienų 
valdymo IT sistemos ,
turinčios patikimus,
aktualius ir savalaikius 
duomenis

• Sienų stebėjimo įranga ir
kontrolės centrai, kurie
taip pat yra skirti
EUROSUR ir Frontex
bendroms operacijoms
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5.7. Didžioji VSF sienų ir vizų priemonės finansavimo dalis (81 %) valdoma pagal 
dalyvaujančių ES valstybių narių (visų, išskyrus Airiją) ir keturių Šengeno asocijuotųjų 
šalių (Islandijos, Lichtenšteino, Šveicarijos ir Norvegijos) nacionalines programas kartu 
su Komisijos Migracijos ir vidaus reikalų generaliniu direktoratu (HOME GD). Jis taip pat 
tiesiogiai arba netiesiogiai valdo likusius ES veiksmus ir pagalbą ekstremaliosios 
situacijos atveju. 5.4 diagramoje apžvelgiamos faktinės išlaidos, apie kurias šalys 
pranešė savo nacionalinėse programose 2014–2020 m. laikotarpiu. 

5.4 diagrama. Nacionalinėse programose nurodytų išlaidų apžvalga 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis valstybių narių 2020 m. metinėmis įgyvendinimo ataskaitomis. 

5.8. Įgyvendinant politiką ir naudojant VSF sienų ir vizų priemonės lėšas reikalingas 
glaudus Komisijos, ES agentūrų (ypač Frontex) ir nacionalinių institucijų, atsakingų už 
muitines (vykdant su sienomis susijusias užduotis), vizas, imigraciją ir sienų valdymą, 
veiksmų koordinavimas ir bendradarbiavimas. Visų pirma su Frontex turi būti 
konsultuojamasi dėl nacionalinių programų, išlaidų, susijusių su integruotu sienų 

1 KT – Veiklos parama bendrai vizų politikai: valstybių narių gebėjimų taikyti bendrą vizų politiką 
gerinimas siekiant supaprastinti teisėtą keliavimą (Šengeno vizas), užtikrinti vienodą požiūrį į 
trečiųjų šalių piliečius (TŠP) ir kovoti su nelegalia imigracija

2,5 %

1 KT – 1 NT – Nacionaliniai gebėjimai: VIS ir kitų IT priemonių nacionalinių komponentų, skirtų vizų 
išdavimui, vizų skyrių renovavimui / atnaujinimui, naujų vizų skyrių atidarymui trečiosiose šalyse, 
sukūrimas 

4,6 %

1 KT – 2 NT – Sąjungos acquis : mokymas bendros vizų politikos srityje, įgyvendinant konkrečias 
Šengeno vertinimo mechanizmo rekomendacijas

0,2 %

1 KT – 3 NT – Konsulinio bendradarbiavimo didinimas: bendrų prašymų išduoti vizą centrų 
steigimas, atstovavimo tvarka, konsulatų, įrangos kūrimas ir modernizavimas bei parama 
specializuotiems postams trečiosiose šalyse, pavyzdžiui, imigracijos ryšių palaikymo pareigūnams 

0,7 %

1 KV – Konsulinis bendradarbiavimas: pagal konkrečius veiksmus 0,3 %

2 KT – 1 NT – EUROSUR: valstybių narių EUROSUR komponentų diegimas (įskaitant pastatus, įrangą, 
informacines ir ryšių technologijas nacionaliniams koordinavimo centrams, nacionalinės padėties 
sistemų plėtojimą, keitimąsi informacija), investicijos į sienų kontrolės įrangą ir stebėjimo sistemas, 
įskaitant įrangą, kuria bus dalijamasi su Frontex  bendroms sienų operacijoms vykdyti

8 %

2 KT – 2 NT – Keitimasis informacija: ryšių sistemos, mokymo kursai, ekspertų susitikimai ir 
seminarai tarp įvairių agentūrų siekiant pagerinti bendradarbiavimą

2 %

2 KT – 3 NT – Bendrieji Sąjungos standartai: saugių, sąveikių IT sienų valdymo sistemų, pavyzdžiui, 
SIS, VIS, ETIAS ir EUROSUR, diegimas ir sienų kontrolės infrastruktūros (pavyzdžiui, ABC vartų) 
plėtojimas ir modernizavimas  

2 %

2 KT – 4 NT – Sąjungos acquis : su sienų apsauga susijęs mokymas (Šengeno sienų kodeksas), 
įgyvendinant konkrečias Šengeno vertinimo mechanizmo rekomendacijas

1 %

2 KT – 5 NT – Ateities uždaviniai: agentūrų vykdoma sienų analizės veikla 1 %
2 KT – 6 NT – Nacionaliniai gebėjimai: investicijos į sienų perėjimo punktų infrastruktūros plėtojimą 
ir priežiūrą

30 %

2 KT – 2 KV – Frontex  įranga: konkretūs valstybių narių veiksmai, susiję su įrangos, skirtos Frontex 
bendroms operacijoms, pirkimu

11 %

2 KT – Techninė pagalba prie sienų: techninės pagalbos teikimas valstybėms narėms 2 %
2 KT – Veiklos parama sienų apsaugai: stacionariosios ir mobiliosios sienų kontrolės įrangos 
priežiūros išlaidos

25 %

STS – speciali tranzito programa: Speciali tranzito tarp Lietuvos ir Rusijos schema 10 %

8 % 82 % 10 %

Nacionaliniai VSF sienų priemonės tikslai

Valstybių narių deklaruotos išlaidos, nurodytos nacionalinėse programose (2014–2020 m.): 1 320 milijonų eurų

Mokėjimų procentinė dalis pagal išlaidų rūšį

1 KT
Bendros vizų 

politikos rėmimas

2 KT
Integruotas sienų 

valdymas

STS
Speciali tranzito 

programa
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valdymu, ir dėl transporto priemonių bei įrangos, skirtų bendroms operacijoms, 
pirkimo4. 

5.9. Sienų kontrolę ir VSF veiklos įgyvendinimą gali paveikti įvykiai, kurių 
nacionalinės vyriausybės negali kontroliuoti, pavyzdžiui, COVID-19 pandemijos poveikis 
sveikatai, saugumo problemos, susijusios su terorizmo grėsmėmis, ir nenumatytas 
migrantų judėjimas iš ES nepriklausančių šalių. 

  

                                                      
4 Reglamento (ES) Nr. 514/2014 9 straipsnio 2 dalies f punktas ir II priedo 2 dalis. 
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VSF sienų ir vizų priemonės 
veiksmingumo vertinimas 

Bendros pastabos 

5.10. 5.5 diagramoje pateikta mūsų parengta visų VSF sienų ir vizų priemonės 
programos ataskaitos rodiklių apžvalga, 5.6 diagramoje pateiktas VSF sienų ir vizų 
priemonės bendrojo tikslo rodiklis, o 5.8 diagramoje ir 5.9 diagramoje pateikiamos 
konkrečios mūsų parengtos rodiklių, susijusių su dviem konkrečiais VSF sienų ir vizų 
priemonės tikslais, apžvalgos. Savo 2019 m. ES biudžeto veiksmingumo ataskaitoje5 
aptarėme keletą bendrų išlygų, taikytinų aiškinant šiuos rodiklius. Visų pirma mūsų 
vertinimas, ar tam tikro rodiklio siekiama pagal planą, yra susijęs su tikimybe, ar bus 
pasiekta jo tikslinė reikšmė. Tame vertinime neatsižvelgiama į tai, ar (ir kaip glaudžiai) 
atitinkamas rodiklis yra susijęs su VSF sienų ir vizų priemonės veiksmais ir tikslais, taip 
pat neatsižvelgiama į tai, ar šio rodiklio tikslinė reikšmė yra pakankamai plataus 
užmojo. Todėl tai tik pirmas žingsnis analizuojant programos veiksmingumą. Taip pat 
neatlikome pagrindinių duomenų patikimumo audito (nors tai buvo aptarta 2019 m. 
veiksmingumo ataskaitoje6). 

5.5 diagrama. Visų rodiklių, nurodytų VSF sienų ir vizų priemonės 
programos ataskaitoje, apžvalga 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2022 m. biudžeto projekto programų ataskaitomis. 

                                                      
5 2019 m. ataskaitos dėl ES biudžeto veiksmingumo 1.24 dalis. 

6 Ten pat, 1.13–1.23 dalys. 

Tikslas (*) Iš viso
Visi Visi Visi

1 BT 1 1 1
1 KT 5 3 1 2 2 2
2 KT 6 4 2 1 1 1 1 1 1
Iš viso 12 7 3 3 1 3 2 1 2 1 1

Išdirbis Rezultatas Poveikis

Neaišku: nėra duomenų, seni arba negalutiniai duomenys.Taip Ne

Ar šio rodiklio tikslinės reikšmės siekiama pagal planą (atsižvelgiant į visas tarpines reikšmes ir ligšiolinę 
pažangą)?

PAAIŠKINIMAI

(*) Visas tikslų sąrašas pateiktas 5.1 priede.

146

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreport-Performance-2019/annualreport-Performance-2019_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreport-Performance-2019/annualreport-Performance-2019_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreport-Performance-2019/annualreport-Performance-2019_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreport-Performance-2019/annualreport-Performance-2019_LT.pdf


  

 

Nacionalinių programų įgyvendinimas labai skiriasi 

5.11. Naudojant MVVA ir programų ataskaitose skelbiamą finansinę informaciją 
konsoliduojami labai skirtingi su valstybių narių nacionalinėmis programomis susijusių 
asignavimų ir lėšų įsisavinimo lygiai: 

o Remiantis Reglamente nurodytais asignavimų skyrimo kriterijais, 43 % 
(1 milijardas eurų) priemonės pasidalijamojo valdymo finansavimo (2,4 milijardo 
eurų) skiriama keturioms valstybėms narėms (Graikijai, Italijai, Ispanijai, Lietuvai). 

o Iki 2020 m. pabaigos buvo išmokėta tik 55 % nacionalinių programų asignavimų7. 
Šalių išlaidos buvo nevienodos ir sudarė 18–79 % joms skirtų asignavimų. 
Valstybės narės pranešė apie šias problemas, dėl kurių vėluojama įsisavinti lėšas8: 

o viešųjų pirkimų vėlavimus, kuriuos lėmė tokie veiksniai kaip ribotas 
pareiškėjų skaičius, sudėtingos pirkimo specifikacijos ir būtiniausi techniniai 
standartai, dėl kurių, pavyzdžiui, atsirado poreikis nustatyti naujas technines 
specifikacijas ir atšaukti viešuosius pirkimus; 

o teisės aktų nelankstumą, dėl kurio buvo sunku perskirstyti nacionalinius 
asignavimus siekiant padidinti projektų, kuriuose naudojamos IT sistemos, 
finansavimą, todėl sumažėjo lėšų įsisavinimo lygis; 

o tai, kad kai kurios valstybės narės nesiima veiksmų, susijusių su konsulatų ES 
nepriklausančiose šalyse įsteigimo (pavyzdžiui, bendro Šengeno biuro 
trečiosiose šalyse įsteigimo) koordinavimu; 

o kiti veiksniai, kurių įgyvendinančiosios institucijos negali kontroliuoti, be kita 
ko, yra COVID-19, tarpusavio priklausomybė nuo kitų, vėluojančių projektų, 
padidėjęs apeliacinių skundų dėl viešųjų pirkimų skaičius ir politinės bei 
administracinės kliūtys ES nepriklausančiose šalyse. 

Esama tam tikrų VSF sienų ir vizų priemonės informacijos apie 
veiksmingumą spragų 

5.12. ES lygmens veiksmams (Sąjungos veiksmams) ir pagalbai ekstremaliosios 
situacijos atveju, kurie sudaro 19 % VSF sienų ir vizų priemonės asignavimų, 
veiksmingumo sistema netaikoma. Kadangi teisinio reikalavimo nėra, Komisija dar 

                                                      
7 2022 m. biudžeto projekto programų ataskaitos, p. 1006. 

8 Valstybių narių 2020 m. metinės įgyvendinimo ataskaitos. 
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neparengė šių veiksmų veiksmingumo stebėsenos sistemos. Todėl turima nedaug 
apibendrintos veiksmingumo informacijos dėl bendros 553 milijonų eurų sumos. 

5.13. MVVA ir programų ataskaitose pateikiama mažai informacijos apie fondo lėšų 
panaudojimo ekonomiškumą ir efektyvumą arba apie VSF sienų ir vizų priemonės 
veiksmų ekonominį veiksmingumą. 

5.14. Daugiau kaip pusė (7 iš 12) VSF sienų ir vizų priemonės rodiklių, paskelbtų 
MVVA ir programos ataskaitose, yra išdirbio rodikliai, taigi ir programos veiklos 
įgyvendinimo, kuris yra glaudžiai susijęs su biudžeto išlaidų lygiu, matas. Be 
informacijos, pateiktos VSF 2018 m. tarpiniame vertinime (žr. 5.2 diagramą), atliktame 
tuo metu, kai įgyvendinimas buvo lėtas, nebuvo pateikta jokių ataskaitų dėl veiklos 
tikslų įgyvendinimo (žr. 5.1 priedą). Esama neišvengiamo laiko tarpo nuo išlaidų pagal 
daugiametę programą iki jos rezultatų stebėjimo. 2020 m. pabaigoje valstybės narės 
dar nebuvo išmokėjusios 45 % VSF sienų ir vizų priemonės asignavimų, o tai reiškia, kad 
po 2020 m. greičiausiai bus pasiekta daug rezultatų. Valstybės narės iki 2023 m. 
pabaigos Komisijai pateiks ex post vertinimą. 

MVVA paskelbti veiksmingumo rodikliai leidžia susidaryti optimistinį VSF 
sienų ir vizų politikos priemonės veiksmingumo vaizdą 

5.15. Pagrindiniai veiksmingumo rodikliai, kuriuos pasirinkta paskelbti 2020 m. 
MVVA, rodo didelę VSF sienų ir vizų priemonės pažangą siekiant savo tikslų (daugiau 
kaip 100 % tikslų yra pasiekti) (kaip išskirtiniai kai kurių šalių išdirbiai gali pakeisti 
bendrus 2.2 KT ir 1.4 KT rezultatus, žr. 5.16 dalį). Jie kartu su VSF sienų ir vizų 
priemonės finansuojamos veiklos aprašymu pateikia optimistinį pažangos vaizdą. 
Mažiau vilčių teikiantys valstybių narių konsulatų ir sienos apsaugos pareigūnų 
mokymo ir gebėjimų stiprinimo rodikliai nėra pateikiami. 

5.16. Kadangi paskelbtais veiksmingumo rodikliais apibendrinami valstybių narių 
pateikti rezultatai, išskirtiniai kai kurių šalių veiklos rezultatai leidžia susidaryti bendrą 
teigiamą vaizdą: 

o Prie nurodyto 2 680 konsulatų sukūrimo įgyvendinant 1.4 KT (2020 m. tikslas – 
923) daugiausia prisidėjo keturios šalys (Vokietija, Ispanija, Graikija, Italija), 
pranešusios apie daugiau kaip 500 konsulatų. Be šių šalių, bendras tikslas 
sumažinamas iki 641, o su iki šiol padaryta pažanga susijęs skaičius sumažėja nuo 
290 % iki 85 %. 
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o Prancūzija pranešė apie išskirtinius įgyvendinant 2.2 KT pasiektus rezultatus, 
susijusius su sienų kontrolės infrastruktūros modernizavimu arba plėtojimu 
(14 735 objektai, palyginti su 4 000 objektų tikslu), ir tai labai prisidėjo prie to, 
kad, palyginti su bendru 19 902 tikslu, viršijant planą buvo modernizuota arba 
išplėtota 33 516 objektų. Neįtraukiant Prancūzijos, bendras pasiektas rezultatas 
būtų buvęs 18 781 objektas, palyginti su tiksline 15 902 objektų reikšme. 

o Neįtraukiant trijų šalių (Prancūzijos, Slovėnijos, Norvegijos), pranešusių apie 
išskirtinę konsulinio bendradarbiavimo veiklos plėtrą pagal 1.1 KT, su iki šiol 
padaryta pažanga susijęs skaičius sumažėja nuo 294 % (430; tikslas – 146) iki 
121 %. 

o Iš 759 specializuotų trečiosiose šalyse dirbančių konsulinių darbuotojų pareigybių, 
apie kurias pranešta pagal 1.3 KT (tikslas – 395), apie 679 darbuotojų pareigybes 
duomenis pateikė tik keturios šalys (Austrija, Vokietija, Graikija, Nyderlandai). Be 
šių keturių šalių, su iki šiol padaryta pažanga susijęs skaičius sumažėja nuo 192 % 
iki 28 %. 
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VSF sienų ir vizų priemonės bendrojo tikslo rodiklio siekiama pagal 
planą, tačiau jam įtakos turi keli išorės veiksniai 

5.6 diagrama. Su bendruoju tikslu susijusio rodiklio apžvalga 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2022 m. biudžeto projekto programų ataskaitomis. 

5.17. Bendrasis VSF sienų ir vizų priemonės tikslas – „padėti užtikrinti aukštą
saugumo lygį Sąjungoje“. Migracijos krizė padarė didžiulį spaudimą ES išorės sienoms ir 
paskatino kai kurias valstybes nares atnaujinti vidaus sienų kontrolę ir paspartinti kitas 
atsakomąsias iniciatyvas. VSF sienų ir vizų priemone valstybėms narėms padėta siekti 
šio tikslo skiriant didesnį finansavimą. Tačiau sunku atskirti ir įvertinti programos 
veiksmingumą siekiant šio tikslo, kuriam įtakos turi ir keletas išorės veiksnių. Tas pats 
pasakytina ir apie bendrą poveikio rodiklį, apibrėžtą bendrajam tikslui įvertinti 
(žr. 5.6 diagramą). Nors VSF sienų ir vizų priemonės lėšomis ir veikla galima padėti 

Visų rodiklių apibendrinimas
Įgyvendinama pagal 

planą?

Taip 1 1 1

Ne

Neaišku 1 1

IŠ VISO 1 1

Išdirbis Rezultatai Poveikis IŠ VISO

Informacija apie pasirinktą atskirą rodiklį

Tarpinės 
reikšmės nėra

2012 2022

100 % (2020)

Rodiklis Pažanga siekiant tikslinės reikšmės

Prie ES išorės sienų sulaikyti neteisėti 
migrantai

Poveikis

Kiekybinis Kokybinis Nėra tikslinės reikšmės arba ji neaiški

PAAIŠKINIMAI

Išsamus šios apžvalgos ir mūsų metodikos paaiškinimas pateiktas priedėlio 15–23 punktuose.

Neaišku: nėra duomenų, seni arba negalutiniai 
duomenys.

Taip Ne

Ar šio rodiklio tikslinės reikšmės siekiama pagal planą (atsižvelgiant į visas tarpines reikšmes ir ligšiolinę 
pažangą)?

Ar Komisijos atliktas pažangos vertinimas apytikriai atitinka mūsų vertinimą?

Tikslinės reikšmės tipas

Taip Ne
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sulaikyti neteisėtus migrantus prie ES išorės sienų, migrantų skaičius priklauso nuo 
labai nepastovių išorės veiksnių, kurių ES negali kontroliuoti. 

Bendros vizų politikos rėmimas 

5.18. VSF sienų ir vizų priemonės tikslas – skatinti kurti bendrą politiką, pagal kurią
Šengeno erdvėje būtų galima vykdyti tiek ES piliečių, tiek vizą turinčių trečiųjų šalių 
piliečių (TŠP) nekontroliuojamą keliavimą (5.7 diagrama). Su pirmu konkrečiu tikslu 
susijusių programos ataskaitos rodiklių apžvalga: pateikta 5.8 diagramoje. 

5.7 diagrama. Šengeno erdvės žemėlapis 

Šaltinis: Audito Rūmai: remiantis Europos Parlamento duomenimis, tyrimas PE 658.699 – Dabartinė 
Šengeno erdvės valdymo padėtis, 2020 m. lapkričio mėn., p. 16. 

Šengeno erdvei 
priklausančios ES šalys

ES nepriklausančios 
Šengeno šalys

Šengeno erdvei 
nepriklausančios ES šalys*

* Jungtinė Karalystė dalyvavo šiose programose, kol 2020 m. sausio 31 d.
nustojo būti ES nare.
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5.8 diagrama. Su bendra vizų politika susijusių rodiklių apžvalga 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2022 m. biudžeto projekto programų ataskaitomis. 

Visų rodiklių apibendrinimas
Įgyvendinama pagal 

planą?

Taip 1 1 2 3

Ne 2 2

Neaišku (*) 1 1

IŠ VISO 3 2 5

Išdirbis Rezultatai Poveikis IŠ VISO

Informacija apie atskirus rodiklius

Tarpinė reikšmė
50 % (2017)

Tarpinė reikšmė
50 % (2017)

Tarpinė reikšmė
50 % (2017)

Tarpinė reikšmė
50 % (2017)

Tarpinė reikšmė
50 % (2017)

2013

2013

2013

2013

2013

2022

2022

2022

2022

2022

100 % (2020)

38 % (2020)

7 % (2020)

100 % (2020)

100 % (2020)

Rodiklis Pažanga siekiant tikslinės reikšmės 

Konsulinio bendradarbiavimo veikla, 
plėtojama teikiant VSF paramą

Darbuotojai, baigę VSF finansuojamus 
bendros vizų politikos srities mokymo 

kursus

VSF finansuojami mokymo kursai 
bendros vizų politikos klausimais

Pasitelkiant VSF sukurti arba 
modernizuoti konsulatai

VSF lėšomis remiamos specializuotos 
pareigybės trečiosiose šalyse

Rezultatai

Išdirbis

Išdirbis

Rezultatai

Išdirbis

Kiekybinis Kokybinis Nėra tikslinės reikšmės arba ji neaiški

PAAIŠKINIMAI

Išsamus šios apžvalgos ir mūsų metodikos paaiškinimas pateiktas priedėlio 15–23 punktuose.

Neaišku: nėra duomenų, seni arba negalutiniai 
duomenys.

Taip Ne

Ar šio rodiklio tikslinės reikšmės siekiama pagal planą (atsižvelgiant į visas tarpines reikšmes ir ligšiolinę 
pažangą)?

Ar Komisijos atliktas pažangos vertinimas apytikriai atitinka mūsų vertinimą?

Tikslinės reikšmės tipas

Taip Ne
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5.19. Bendra vizų politika susijusi tik su trumpalaikėmis vizomis. Ilgesnės trukmės 
vizos ir leidimai gyventi vis dar priklauso valstybių narių kompetencijai. Jos neprivalo 
dalytis šia informacija su kitomis šalimis (žr. 5.31 dalį). Pavyzdžiui, Šengeno šalys vis dar 
naudoja daugiau kaip 200 skirtingų rūšių nacionalinių vizų ir leidimų gyventi, kad TŠP 
galėtų atvykti į Šengeno erdvę ir joje keliauti; savo specialiojoje ataskaitoje dėl ES sienų 
informacinių sistemų nustatėme, kad vien 2017 m. išduota beveik 2,7 milijono tokių 
leidimų9. Todėl VSF sienų ir vizų priemonė gali prisidėti tik prie nuoseklaus ir 
efektyvaus kai kurių atvykimui į ES naudojamų leidimų tvarkymo. 

VSF sienų ir vizų priemonė padėjo efektyviai tvarkyti vizas, tačiau per 
mokymus neskatina nuosekliai taikyti acquis 

5.20. Finansuodama 2 680 konsulatų modernizavimą (290 % 2020 m. tikslo), VSF 
sienų ir vizų priemonė padėjo sukurti saugesnius ir efektyvesnius prašymų išduoti vizą 
nagrinėjimo centrus. Iš pradžių valstybės narės nenorėjo kurti bendros konsulinės 
veiklos ir vizų centrų, nepaisant VSF sienų ir vizų priemonės finansinių paskatų10. Nors 
vystyta 430 bendros konsulinės veiklos sričių (295 % 2020 m. tikslo), tai daugiausia 
lėmė išskirtiniai trijų valstybių narių veiklos rezultatai (žr. 5.16 dalį). Be to, VSF sienų ir 
vizų priemonė buvo labai svarbi kuriant bendros vizų politikos IT sistemas11 (taip pat žr. 
skirsnį dėl 2 KT). 

5.21. Tačiau iki šiol 4 322 darbuotojai (38 % 2020 m. tikslo) buvo apmokyti bendros 
vizų politikos srityje ir buvo mokoma 12 386 mokymo valandas (7 % 2020 m. tikslo). 
Nors mokymo programų įgyvendinimo lygis įvairiose šalyse labai skyrėsi, vidutinis 
surengtų mokymo kursų skaičius yra tik 3 valandos, palyginti su planuotu 16 valandų 
mokymu. Dėl menko įgyvendinimo didėtų rizika, kad prašymai išduoti Šengeno vizą 
nebus tvarkomi suderintai (ypač nustatant vizų ir patvirtinamųjų dokumentų 
galiojimą), todėl su TŠP bus elgiamasi skirtingai12. 

                                                      
9 Specialioji ataskaita Nr. 20/2019 „Sienų kontrolę padedančios užtikrinti ES informacinės 

sistemos – veiksminga priemonė, tačiau daugiau dėmesio reikia skirti savalaikiams ir 
išsamiems duomenims“, 59–62 ir 73 dalys. 

10 SWD(2018) 340 final „Interim Evaluation of the Internal Security Fund - Borders and Visa 
2014–2017“, 5.1.1 skirsnis, 5 dalis. 

11 SWD(2018) 340 final „Interim Evaluation of the Internal Security Fund - Borders and Visa 
2014–2017“, 5.1.1 skirsnis, 1 dalis. 

12 COM(2020) 779 final „Ataskaita […] dėl Šengeno vertinimo ir stebėsenos mechanizmo 
veikimo“, p. 8–9. 
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Integruoto sienų valdymo rėmimas 

5.22. 5.9 diagramoje apžvelgiami programos ataskaitų rodikliai, susiję su 2 KT 
tikslu „Integruoto sienų valdymo rėmimas“. 
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5.9 diagrama. Su integruotu sienų valdymu susijusių rodiklių apžvalga 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2022 m. biudžeto projekto programų ataskaitomis. 

Visų rodiklių apibendrinimas
Įgyvendinama pagal 

planą?

Taip 2 1 2

Ne 1 1 1 3

Neaišku 1 1 1 1

IŠ VISO 4 1 1 6

Išdirbis Rezultatas Poveikis IŠ VISO

Informacija apie atskirus rodiklius

Tarpinė reikšmė
50 % (2017)

Tarpinė reikšmė
50 % (2017)

Tarpinė reikšmė
53 % (2017)

Tarpinės 
reikšmės 
nėra

Tarpinė reikšmė
100 % (2017)

Tarpinė reikšmė
50 % (2017)

2013

2013

2013

2013

nenurodyta

2013

2022

2022

2022

2022

2022

2022

86 % (2020)

39 % (2020)

100 % (2020)

30 % (2020)

100 % (2020)

60 % (2020)

Rodiklis Pažanga siekiant tikslinės reikšmės 

Darbuotojai, baigę VSF finansuojamus 
mokymo kursus sienų valdymo srityje

VSF finansuojami sienų valdymo mokymo 
kursai

Sienų kontrolės infrastruktūra ir priemonės, 
sukurtos arba modernizuotos naudojant 

VSF

Nacionaliniai sienų stebėjimo 
infrastruktūros objektai, įsteigti / toliau 

plėtojami taikant EUROSUR.

Išorės sienos kirtimas per ABC vartus, 
finansuojamus iš VSF

Incidentai, apie kuriuos valstybės narės 
pranešė Europos padėties vaizdo sistemoje.

Išdirbis

Išdirbis

Išdirbis

Išdirbis

Rezultatas

Poveikis

Kiekybinis Kokybinis Nėra tikslinės reikšmės arba ji neaiški

PAAIŠKINIMAI

Išsamus šios apžvalgos ir mūsų metodikos paaiškinimas pateiktas priedėlio 15–23 punktuose.

Neaišku: nėra duomenų, seni arba negalutiniai 
duomenys.

Taip Ne

Ar šio rodiklio tikslinės reikšmės siekiama pagal planą (atsižvelgiant į visas tarpines reikšmes ir ligšiolinę 
pažangą)?

Ar Komisijos atliktas pažangos vertinimas apytikriai atitinka mūsų vertinimą?

Tikslinės reikšmės tipas

Taip Ne
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VSF sienų ir vizų priemonė veiksmingesnė modernizuojant IT sistemas ir 
įrangą, nei mokant sienos apsaugos pareigūnus šiomis sistemomis ir 
įranga naudotis 

5.23. Vizų ir pasienio kontrolės IT sistemų, įrangos ir infrastruktūros 
modernizavimas turi realią ES pridėtinę vertę. Modernizavimu pagerinus patikrinimų 
kertant sieną efektyvumą ir veiksmingumą, gali būti pagerinta teisėtų keliautojų 
patirtis. Kadangi teikiama nauda priklauso nuo tinkamo sienos apsaugos pareigūnų 
mokymo13, nepakankami mokymai gali reikšti, kad bus išnaudotas ne visas 
modernizavimo potencialas. Pačios Komisijos atliktame SIS II vertinime14 nustatyta, 
kad, nepaisant išskirtinės sistemos operacinės ir techninės sėkmės, ja nebuvo 
naudojamasi visu pajėgumu. 

5.24. Iki 2020 m. pabaigos naudojant VSF sienų ir vizų priemonės paramą buvo 
sukurta arba modernizuota 33 516 sienų kontrolės infrastruktūros ir įrangos vienetų – 
tai gerokai daugiau nei 2020 m. tikslas – 19 902. Iki tos pačios datos 29 903 darbuotojai 
(86 % 2020 m. tikslo) vidutiniškai dalyvavo šiek tiek ilgesniuose kaip 4 valandų trukmės 
mokymuose sienų valdymo klausimais, nors mokymo lygis įvairiose šalyse labai skyrėsi. 
Kai kurios valstybės narės nurodė mokymo valandas, mokymo dienas ir mokymo kursų 
skaičių pagal tą patį rodiklį, todėl suvestinės vertės nėra palyginamos. 

5.25. Automatiniai sienų kontrolės vartai, dar vadinami e. vartais, didina sienos 
perėjimo (paprastai oro uostuose) efektyvumą, nes leidžia patikrinti didelį keleivių 
skaičių be žmogaus įsikišimo, todėl sienos apsaugos pareigūnai prireikus gali atlikti 
išsamesnius patikrinimus. Nors metinis e. vartų perėjimo rodiklis pagerėjo nuo 2 % 
tikslo 2015 m. iki 30 % 2020 m., mažai tikėtina, kad 2022 m. tikslas bus pasiektas. 

5.26. Akivaizdus fondo teikiamos ES pridėtinės vertės elementas yra tai, kad šalys 
gali naudoti VSF sienų ir vizų priemonės finansavimą sienų stebėjimo įrangai pirkti ir šią 
įrangą suteikti Frontex bendroms operacijoms vykdyti. 2020 m. programos ataskaitoje 
pranešama apie 337 milijonų eurų įsipareigojimų sumą ir 141 milijono eurų mokėjimų, 
deklaruotų iki 2020 m., sumą pagal šią išlaidų kategoriją. 

                                                      
13 Specialiosios ataskaitos Nr. 20/2019 23 dalis. 

14 COM(2016) 880 final dėl antrosios kartos informacinės sistemos (SIS II) įvertinimo, 4.3.3, 
4.3.4, 4.3.5, 4.3.7, 4.3.8 ir 4.3.9 dalys. 
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VSF sienų ir vizų priemone sudarytos sąlygos sukurti būtinas integruoto 
sienų valdymo sistemas 

5.27. Pagal VSF sienų ir vizų priemonę buvo teikiama labai svarbi parama keturių15 
dabartinių IT sienų valdymo sistemų – EUROSUR, SIS II, VIS ir EURODAC – kūrimui, 
priežiūrai, plėtrai ir sąveikumui, taip pat EES ir ETIAS sistemoms, kurios vis dar 
kuriamos (žr. 5.10 diagramą). 2019 m. gegužės mėn. priimtas šias sistemas susiejantis 
sąveikumo dokumentų rinkinys, nors projekto nesitikima užbaigti iki 2023 m. pabaigos. 

                                                      
15 Be to, keleivių vardų registras (PNR), kuris yra pagal VSF policijos priemonę finansuojama IT 

sistema, sujungta su VSF sienų programine įranga. 
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5.10 diagrama. Sienoms valdyti skirtos ES informacinės sistemos 

* PNR finansuojamas tik VSF policijos priemonės, kuri šiame skyriuje neaptariama, lėšomis.

Šaltinis: Audito Rūmai.

5.28. Šios sistemos yra labai svarbios, kad per patikrinimus kertant sieną būtų
galima nustatyti grėsmę saugumui keliančius asmenis, kartu sudarant sąlygas 
teisėtiems keliautojams sklandžiai kirsti sieną. Šiomis duomenų bazėmis naudojamasi 
vis dažniau. Pavyzdžiui, 2019 m. SIS II buvo pateikta 6,7 milijardo užklausų, o tai yra 
padidėjimas, palyginti su 4 milijardais 2016 m.16 Nors neteisėto sienos kirtimo atvejų 

16 2020 m. biudžeto projekto programų ataskaitos, p. 344, ir eu-LISA SIS II – 2019 m. 
statistiniai duomenys, p. 6. 

suteikiama galimybė konsultuotis dėl 
asmenų pasienyje:
- informacija apie dingusius arba

ieškomus asmenis
- pagrindinė Šengeno erdvės sistema
- naudojama atvykimui / išvykimui ir

baudžiamiesiems procesams
- valdo eu-LISA

Esamos sistemos

trečiųjų šalių piliečių (TŠP) 
atvykimas į Šengeno erdvę ir 
išvykimas iš jos, atvykimas 
trumpalaikiam buvimui

TŠP, kuriems netaikomas 
vizos reikalavimas, 
atvykstantys trumpalaikio 
apsilankymo tikslu

TŠP, gyvenantys ES, 
atvykstantys ilgam laikui 
arba dažnai kertantys 
išorės sienas

Pasienyje

Prieš pereinant sieną

- išorės sienų stebėjimas
- keitimosi informacija sistema,

padėties vaizdo sistema ir 
stebėjimo priemonės

- valdo Frontex

- skrydžio keleivių duomenys
- viešieji ir privatieji

naudotojai (oro transporto
bendrovės)

- decentralizuota sistema,
kurią valdo atskiros šalys

Būsimos sistemos

Sistema 
EURODAC

PNR*

EUROSUR

galima registruoti prieglobsčio 
prašytojus ir neteisėtus migrantus:
- pirštų atspaudų duomenų bazė
- naudojama atvykimui / išvykimui ir

baudžiamiesiems procesams
- valdo eu-LISA

leidžia tikrinti vizų turėtojus:
- padeda atlikti prašymų išduoti

vizą nagrinėjimo procedūrą
- naudojama Šengeno vizoms

tikrinti
- valdo eu-LISA

VIS

SIS:

AIS

ETIAS

VIS 
atnaujinimas
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skaičius sumažėjo nuo 149 000 2018 m. iki 142 000 2019 m., o 2020 m. – iki 125 000, 
trečiųjų šalių piliečių, kuriems nebuvo leista atvykti per išorės sienas, skaičius nuolat 
didėjo – nuo 297 860 2015 m. iki 689 065 2019 m.17, o tai rodo, kad sienų valdymo 
sistemos padeda veiksmingai vykdyti sienų kontrolę. 

5.29. 2019 m. atlikdami ES sienų kontrolės informacinių sistemų auditą18, 
nustatėme, kad audito metu nagrinėtos šalys skyrė nuo 3 % iki 29 % savo VSF 
asignavimų penkioms audituotoms sistemoms. 

5.30. Sienų valdymo IT sistemoms skirta daug finansinių ir kitų išteklių. Jos buvo 
finansuojamos iš įvairių šaltinių: nacionalinių biudžetų, VSF sienų ir vizų priemonės ir 
VSF policijos priemonės nacionalinių programų, konkrečių ES biudžeto eilučių ir 
agentūrų. Tačiau nėra išsamios informacijos apie tai, kiek jos iki šiol iš viso kainavo ES 
biudžetui, nes vienintelė turima informacija padrikai pateikta įvairiuose 
dokumentuose, apimančiuose skirtingus laikotarpius. 

VSF sienų ir vizų priemonės indėlis į veiksmingą sienų valdymą priklauso 
nuo to, ar valstybės narės IT sistemose pateikia patikimą, aktualią ir 
naujausią informaciją 

5.31. Siekiant sudaryti sąlygas efektyviems ir veiksmingiems vizų patikrinimams ir 
patikrinimams kertant sieną, labai svarbu, kad sienų kontrolei naudojamos IT sistemos 
veiktų tinkamai ir kad jose būtų naudojama patikima, aktuali ir naujausia informacija. 
VSF sienų ir vizų priemonės indėlio į veiksmingą sienų valdymą poveikis galėtų 
sumažėti dėl šių probleminių klausimų: 

o SIS II yra didžiausia ir plačiausiai naudojama saugumo ir sienų valdymo sistema. Ji 
suteikia galimybę nacionalinėms institucijoms įvesti perspėjimus apie asmenis ir 
daiktus ir su jais susipažinti. Nors naudojant sistemą patikrinimai kertant sieną 
tampa veiksmingesni (žr. 5.28 dalį), duomenų kokybės klausimai19 mažina 
patikrinimų efektyvumą ir veiksmingumą20. Be to, sienos apsaugos pareigūnai 
galėtų sistemingiau21 tikrinti SIS II: 2019 m. apklausoje nustatėme, kad dėl laiko 

                                                      
17 Šaltinis: Eurostatas. 

18 Specialiosios ataskaitos Nr. 20/2019 46 dalis. 

19 Ten pat, 68–72 dalys. 

20 COM(2016) 880 final, 4.3.6 dalis. 

21 Specialiosios ataskaitos Nr. 20/2019 49–54 ir 91 dalys. 
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stokos darbuotojai turi priimti sprendimus dėl atvykimo ir (arba) išvykimo, 
netikrindami duomenų bazės. 

o VIS sujungia ne ES šalyse esančius konsulatus su visais Šengeno šalių išorės sienų 
kontrolės punktais, todėl šalys gali keistis vizų duomenimis. Sienos apsaugos 
pareigūnai gali patikrinti, ar vizą pateikiantis asmuo yra teisėtas jos turėtojas, ar 
viza yra tikra ir ar vizos turėtojas atitinka vizos reikalavimus. Tačiau sistemoje 
registruojamos tik trumpalaikės Šengeno vizos (žr. 5.19 dalį), ir nėra suvestinio 
visų išduotų ir patikrintų vizų registro22. 

o Iš EUROSUR 2020 m. programos ataskaitos matyti, kad iki 2014 m. gruodžio mėn. 
veikė visi nacionaliniai ir subnacionaliniai koordinavimo centrai, kurių 
reikalaujama pagal sistemos taisykles. Tačiau po ketverių metų Komisijos 
vertinime nustatyta, kad kelios valstybės narės vis dar nevisiškai laikėsi 
reikalavimų, ir nustatėme, kad šalys ne visus reikalavimus įgyvendino visiškai ir 
nuosekliai23. EUROSUR veiksmingumą mažina tai, kad šalys nepraneša apie visus 
incidentus (pagal informacijos skaičių ir rūšį), skubiai neatnaujina informacijos ir 
(arba) nesidalija visa informacija. Todėl tikėtina, kad rodiklis, rodantis incidentų, 
apie kuriuos šalys pranešė, skaičių, bus nurodytas per mažas. Komisija ėmėsi 
veiksmų šiems klausimams spręsti, nustatydama privalomas taisykles, susijusias su 
valstybių narių pareiga teikti ataskaitas24. 

  

                                                      
22 Ten pat, 91 dalis. 

23 Specialioji ataskaita Nr. 08/2021 „Frontex parama išorės sienų valdymui iki šiol 
nepakankamai veiksminga“, 29 dalis ir III priedas. 

24 2021 m. balandžio 9 d. Reglamentas (ES) 2021/581 dėl Europos sienų stebėjimo sistemai 
(EUROSUR) priklausančių padėties vaizdo sistemų, OL L 124, 2021 4 12, p. 3. 
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Išvados 
5.32. Pagal VSF sienų ir vizų priemonę buvo teikiama didelė parama (iki šiol 
1,4 milijardo eurų) siekiant valstybėms narėms padėti padengti išlaidas ir įveikti 
uždavinius, susijusius su integruoto sienų valdymo sistemos ir bendros vizų politikos 
sukūrimu ir vykdymu, kai migracijos krizė daro didžiulį spaudimą ES išorės sienoms. 
Neaišku, kokiu mastu pasiektas bendrasis programos tikslas – prisidėti prie aukšto 
saugumo lygio ES, nes pažangos siekiant šio tikslo matavimo rodikliui įtakos turi keli 
išorės veiksniai (žr. 5.17 dalį). 

5.33. Iki 2020 m. pabaigos buvo išmokėta 55 % nacionalinių programų asignavimų. 
Labai skyrėsi valstybių narių VSF sienų ir vizų priemonės finansavimo įsisavinimo lygis, 
kuris svyravo nuo 18 % iki 79 %. Todėl tikėtina, kad po 2020 m. bus pasiekta daug 
rezultatų. Sąjungos veiksmams ir pagalbai ekstremaliosios situacijos atveju, kurie 
sudaro 19 % VSF sienų ir vizų priemonės asignavimų, veiksmingumo sistema netaikoma 
(žr. 5.11 ir 5.12 dalis). 

5.34. Apskritai pažanga įgyvendinant 6 iš 12 VSF sienų ir vizų priemonės rodiklių, 
paskelbtų MVVA ir programų ataskaitose, yra tinkama, kad būtų pasiektos 2020 m. 
tikslinės reikšmės. Daugiau kaip pusė (septyni) jų yra išdirbio rodikliai, taigi ir 
programos praktinio įgyvendinimo matas. Savo MVVA Komisija pateikia rodiklius, 
rodančius didelę pažangą siekiant VSF sienų ir vizų priemonės tikslų, tačiau nepateikia 
mažiau vilčių teikiančių rodiklių, susijusių su konsulatų ir sienos apsaugos pareigūnų 
mokymu ir gebėjimų stiprinimu. Be to, kadangi paskelbtais veiksmingumo rodikliais 
apibendrinami valstybių narių pranešti rezultatai, išskirtiniai kai kurių šalių pasiekti 
rezultatai leidžia susidaryti bendrą teigiamą vaizdą ir optimistiškai vertinti iki šiol 
padarytą pažangą (žr. 5.10, 5.14–5.16 dalis). 

5.35. Kalbant apie konkretų tikslą remti bendrą vizų politiką, VSF sienų ir vizų 
priemonė padėjo modernizuoti daugiau kaip 2 620 konsulatų ir taip sukurti saugesnius 
ir efektyvesnius prašymų išduoti vizą nagrinėjimo centrus. Ji taip pat paskatino 
valstybių narių konsulinio bendradarbiavimo veiklą, įskaitant bendrų vizų centrų 
steigimą. Tačiau mokymo vizų srityje trijų valandų vidurkis reiškia, kad programa 
nepakankamai prisidėjo prie nuoseklaus acquis taikymo rengiant mokymus (žr. 5.20 ir 
5.21 dalis). 

5.36. Kalbant apie paramą integruotam sienų valdymui, programa suteikia 
pridėtinės vertės, nes šalims sudaromos sąlygos modernizuoti ir plėtoti sienų 
stebėjimo infrastruktūrą, įskaitant pagrindines sienų kontrolei naudojamas IT sistemas. 
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Vis dėlto tam, kad sienų valdymas būtų veiksmingas, šiose sistemose pateikiama 
informacija turi būti patikima, aktuali ir atnaujinta. Iš įrodymų matyti, kad duomenų 
kokybė buvo pasikartojanti problema ir kad sistemos galėtų būti naudojamos 
reguliariau. Tinkamas sienos apsaugos pareigūnų mokymas taip pat yra labai svarbus 
siekiant užtikrinti, kad būtų visapusiškai išnaudojamas pagal programą finansuojamų 
naujų pokyčių ir priemonių potencialas. Tačiau mokymo tikslai nebuvo pasiekti, o 
valstybių narių pateikti suvestiniai duomenys nėra palyginami (žr. 5.23–5.31 dalis). 
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Priedai 

5.1 priedas. Vidaus saugumo fondo sienų ir vizų priemonės 
tikslai 

Bendrasis tikslas 

Tikslas Visas tikslo tekstas 
Trumpasis 

pavadinimas 
(ir santrumpa) 

Atsispindi mūsų 
imtyje? 

1 bendrasis 
tikslas 

Prisidėti užtikrinant aukštą 
saugumo lygį Sąjungoje ir kartu 
palengvinti teisėtą keliavimą 
vykdant vienodo ir aukšto lygio 
išorės sienų kontrolę ir 
veiksmingą Šengeno vizų 
tvarkymą ir laikantis Sąjungos 
su pagrindinėmis laisvėmis ir 
žmogaus teisėmis susijusių 
įsipareigojimų. 

Aukšto lygio 
saugumo 
užtikrinimas 
Sąjungoje (1 BT) 

Taip 

Konkretūs tikslai 

Tikslas Visas tikslo tekstas 
Trumpasis 

pavadinimas
(ir santrumpa) 

Atsispindi mūsų 
imtyje? 

1 konkretus 
tikslas 

Remti bendrą vizų politiką 
siekiant palengvinti teisėtą 
keliavimą, užtikrinti aukštos 
kokybės paslaugas prašymą 
išduoti vizą pateikiantiems 
asmenims, laikytis vienodo 
požiūrio į trečiųjų šalių piliečius 
ir spręsti neteisėtos imigracijos 
klausimą. 

Bendros vizų 
politikos 
rėmimas (1 KT) 

Taip 

2 konkretus 
tikslas 

Remti integruotą sienų 
valdymą […] siekiant užtikrinti 
vienodą ir aukštą kontrolės ir 
apsaugos prie išorės sienų lygį, 
[…] ir sklandų išorės sienų 
kirtimą pagal Šengeno acquis, 
taip pat garantuoti galimybę 
gauti tarptautinę apsaugą 
asmenims, kuriems jos reikia, 

Integruoto 
sienų valdymo 
rėmimas (2 KT) 

Taip 
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Konkretūs tikslai 

Tikslas Visas tikslo tekstas 
Trumpasis 

pavadinimas  
(ir santrumpa) 

Atsispindi mūsų 
imtyje? 

atsižvelgiant į valstybių narių 
prisiimtus įsipareigojimus dėl 
žmogaus teisių ir negrąžinimo 
principo taikymo. 

VSF sienų ir vizų priemonės veiklos tikslai 

Tikslas Visas tikslo tekstas 
Trumpasis 

pavadinimas  
(ir santrumpa) 

Atsispindi mūsų 
imtyje? 

a) 

skatinti formuoti ir įgyvendinti 
politiką, kuria užtikrinama, kad 
vidaus sienas kertantys 
asmenys nebūtų 
kontroliuojami, kad ir kokia 
būtų jų pilietybė, o išorės 
sienas kertantys asmenys būtų 
kontroliuojami ir būtų 
veiksmingai stebima, kaip 
kertamos išorės sienos, taip pat 
užtikrinti tokios politikos 
vykdymą; 

Taip 

b) 

palaipsniui įdiegti integruotą 
išorės sienų valdymo sistemą, 
pagrįstą solidarumu ir 
atsakomybe, visų pirma 
tokiomis priemonėmis: 
i) gerinant pasienio kontrolės ir
stebėjimo sistemas, užtikrinant
glaudesnį tarpžinybinį valstybių
narių sienos apsaugos
pareigūnų, muitinių, migracijos,
prieglobsčio ir teisėsaugos
institucijų bendradarbiavimą
prie išorės sienų, įskaitant jūrų
sienas;
ii) imantis su išorės sienų
valdymu susijusių priemonių
teritorijoje, taip pat reikiamų
pagalbinių priemonių, susijusių

Taip 
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VSF sienų ir vizų priemonės veiklos tikslai 

Tikslas Visas tikslo tekstas 
Trumpasis 

pavadinimas
(ir santrumpa) 

Atsispindi mūsų 
imtyje? 

su dokumentų saugumu, 
tapatybės duomenų valdymu ir 
įgytos techninės įrangos 
sąveikumo užtikrinimu; 
iii) imantis priemonių, kurios
taip pat padeda užkirsti kelią su
asmenų judėjimu susijusiam
tarpvalstybiniam
nusikalstamumui, įskaitant
prekybą žmonėmis ir neteisėtą
asmenų įgabenimą, prie išorės
sienų ir kovoti su juo;

c) 

skatinti plėtoti ir įgyvendinti 
bendrą vizų ir kitų leidimų 
trumpam apsigyventi šalyje 
politiką ir įvairių formų 
konsulatų bendradarbiavimą 
siekiant užtikrinti didesnį 
konsulinių paslaugų teikimo 
mastą ir labiau suvienodinti 
vizų išdavimo praktiką; 

Taip 

d) 

kurti ir naudoti IT sistemas, jų 
ryšių infrastruktūrą bei įrangą, 
kuriomis remiami bendra vizų 
politika, pasienio kontrolė ir 
sienų stebėjimas prie išorės 
sienų ir kurias taikant 
visapusiškai laikomasi asmens 
duomenų apsaugos teisės aktų; 

Taip 

e) 

didinti informuotumą apie 
padėtį prie išorės sienų ir 
stiprinti valstybių narių 
pajėgumą reaguoti; 

Taip 

f) 

užtikrinti veiksmingą ir vienodą 
Sąjungos sienų ir vizų acquis, 
įskaitant veiksmingą Šengeno 
vertinimo ir stebėjimo 
mechanizmą, taikymą; 

Taip 
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VSF sienų ir vizų priemonės veiklos tikslai 

Tikslas Visas tikslo tekstas 
Trumpasis 

pavadinimas  
(ir santrumpa) 

Atsispindi mūsų 
imtyje? 

g) 

aktyvinti valstybių narių 
veiksmus, kuriais stiprinamas 
trečiosiose šalyse veikiančių 
valstybių narių 
bendradarbiavimas, susijęs su 
trečiųjų šalių piliečių judėjimu į 
valstybių narių teritoriją ir su 
neteisėtos imigracijos 
prevencija bei kova su ja, taip 
pat bendradarbiavimas su 
trečiosiomis šalimis minėtoje 
srityje, visapusiškai 
atsižvelgiant į Sąjungos išorės 
veiksmų ir humanitarinės 
politikos tikslus ir principus. 

Taip 

Šaltinis: Reglamentas (ES) Nr. 515/2014. 
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6 skyrius 

Europos vaidmuo pasaulyje 
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Įvadas 

„Europos vaidmuo pasaulyje“: trumpas aprašymas 

6.1. 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP) 4 išlaidų kategorijoje 
„Europos vaidmuo pasaulyje“ numatytos išlaidos, skirtos visiems išorės veiksmams, 
finansuojamiems iš ES bendrojo biudžeto. Šia politika siekiama: 

— propaguoti ES vertybes užsienio šalyse, kaip antai demokratiją, teisinę valstybę ir 
pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms; 

— spręsti pagrindinius pasaulinius iššūkius, pavyzdžiui, susijusius su klimato kaita ir 
biologinės įvairovės nykimu; 

— didinti ES vystomojo bendradarbiavimo poveikį siekiant padėti panaikinti skurdą, 
remti darnų vystymąsi ir skatinti klestėjimą; 

— skatinti stabilumą ir saugumą plėtros ir kaimyninėse šalyse; 

— didinti Europos solidarumą įvykus gaivalinėms arba žmogaus sukeltoms 
nelaimėms; 

— gerinti krizių prevenciją ir konfliktų sprendimą, išsaugoti taiką, stiprinti tarptautinį 
saugumą ir skatinti tarptautinį bendradarbiavimą; 

— skatinti ES ir abipusius interesus užsienyje. 

6.2. 2014–2020 m. DFP pagal šią išlaidų kategoriją iš viso buvo planuota 
66,3 milijardo eurų išlaidų, iš kurių iki 2020 m. pabaigos buvo išmokėta 44,2 milijardo 
eurų (žr. 6.1 diagramą). 
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6.1 diagrama. Europos vaidmuo pasaulyje. 2014–2020 m. atlikti 
mokėjimai pagal to laikotarpio įsipareigojimus 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Europos Komisijos duomenimis. 

Apimtis ir metodas 

6.3. Iš 15 programų, priklausančių išlaidų kategorijai „Europos vaidmuo pasaulyje“, 
pasirinkome vieną – Pasirengimo narystei paramos priemonę II (PNPP II), kuriai tenka 
12,6 % (5,6 milijardo eurų) visų mokėjimų, atliktų pagal šią DFP išlaidų kategoriją iki 
2020 m. pabaigos. Mūsų tikslas buvo nustatyti, kiek turima atitinkamos informacijos 
apie veiklos rezultatus, ir, remiantis šia informacija, įvertinti, ar ES išlaidų programos 
buvo veiksmingos. Tai susiję su 2019 m. veiksmingumo ataskaitoje mūsų pateikta 
informacija apie vystomojo bendradarbiavimo priemonę ir Europos kaimynystės 
priemonę, kurioms iki 2019 m. pabaigos teko 44,8 % visų mokėjimų. 

6.4. Šį skyrių parengėme remdamiesi Europos Komisijos informacija apie veiklos 
rezultatus, įskaitant 2020 m. metinę valdymo ir veiklos rezultatų ataskaitą (MVVA), 
2022 m. biudžeto projekto programų ataskaitas, Kaimynystės politikos ir plėtros 
derybų generalinio direktorato (NEAR GD) 2020 m. metinę veiklos ataskaitą (MVA) ir 
6.2 diagramoje pateiktus pagrindinius vertinimus ir kitas ataskaitas. Mūsų apžvalga 
taip pat apėmė metinę ES išorės veiksmų finansavimo priemonių įgyvendinimo 
ataskaitą. Joje pateikiama informacija apie tai, kaip ES vykdo pasaulinius 







Europos vaidmuo 
pasaulyje
44,2 
(5,8 %)

Kitos programos
7,6 (17,2 %)

Pasirengimo narystei paramos 
priemonė (PNPP II)
5,6 (12,6 %)

Europos kaimynystės priemonė 
(EKP)
9,8 (22,2 %)

Humanitarinė pagalba
10,3 (23,3 %)

Vystomojo bendradarbiavimo 
priemonė (VBP)
10,9 (24,7 %)

(milijardais eurų)

766,9
mlrd. EUR

i) kaip visų DFP išlaidų kategorijų 
dalis

ii) išskaidyti pagal atskiras programas
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įsipareigojimus, be kita ko, remiantis ES tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi 
rezultatų sistemos ir PNPP veiklos peržiūros plano rodikliais. Patikrinome, ar ši 
informacija patikima, ją palyginę su savo pačių nustatytais faktais, bet neatlikome jos 
patikimumo audito. Šiame skyriuje ir visoje ataskaitoje „rezultato“ (angl. result) sąvoka 
atitinka Oficialios paramos vystymuisi žodynėlyje1 pateiktą „rezultato“ (angl. outcome) 
sąvoką. 

6.5. Taip pat pasinaudojome savo neseniai atlikto audito ir apžvalgos rezultatais. 
Metodika, kuri buvo naudojama rengiant šį skyrių, išsamiau aprašyta priedėlyje. 

6.2 diagrama. Pagrindinių vertinimų ir kitų ataskaitų chronologija ir 
nagrinėti laikotarpiai 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 

                                                      
1 EBPO, DAC Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management. 

DFP 
2021–2027 m.

DFP 
2014–2020 m.

DFP 
2007–2013 m.

Nagrinėjamas laikotarpis Paskelbimas

2016 2018 202020122008 2010 20262022 20242014

PNPP II laikotarpio vidurio peržiūra

SWD: išlaidų peržiūra

SWD: PNPP II laikotarpio vidurio
peržiūra

PNPP II stebėsena 

Ekonomikos valdymas

MVĮ konkurencingumas

SWD: MVĮ konkurencingumas + 
ekonomikos valdymas

Porinės veiklos vykdymas

Teisinė valstybė (kaimynystė ir plėtra)

Sektorinis požiūris

Pilietinė visuomenė

Lyčių lygybė

Vietos valdžios institucijos

ES bendradarbiavimas su Serbija

SWD: PNPP II poveikio vertinimas
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6.6. Kiekviena ES išlaidų programa turi keletą tikslų, kurie priskiriami prie bendrųjų 
arba prie konkrečių tikslų ir kurie yra apibrėžti teisės akte, kuriuo ta išlaidų programa 
nustatoma2. PNPP II nustatyti penki tikslai (vienas bendrasis ir keturi konkretūs). Šiame 
skyriuje aptariami keturi iš jų (žr. 6.1 priedą). 

PNPP II paskirtis ir numatomas įgyvendinimas 

6.7. Stojimo procesas grindžiamas tuo, kad būtina įgyvendinti tris Kopenhagos 
kriterijų rinkinius (politinius kriterijus, ekonominius kriterijus ir kriterijus dėl 
administracinių bei institucinių gebėjimų veiksmingai įgyvendinti ES teisės aktus (visas 
teisynas vadinamas acquis))3. Tam tikriems šių kriterijų elementams, t. y. teisinei 
valstybei, pagrindinėms teisėms, demokratinių institucijų stiprinimui, viešojo 
administravimo reformai ir ekonomikos valdymui, teikiama pirmenybė (tai vadinama 
pirmenybės pagrindiniams klausimams principu). PNPP II yra pagrindinis ES 
finansavimo šaltinis, skirtas penkioms šalims kandidatėms (Albanijai, Juodkalnijai, 
Šiaurės Makedonijai, Serbijai ir Turkijai) ir dviem potencialioms šalims kandidatėms 
(Bosnijai ir Hercegovinai ir Kosovui*4), kurios toliau kartu vadinamos PNPP II paramos 
gavėjomis. Pagal PNPP II, kurią valdo NEAR GD ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros 
generalinis direktoratas (AGRI GD), remiamas ES plėtros politikos įgyvendinimas. 
6.3 diagramoje konceptualiai apžvelgiama PNPP II ir jos kontekstas, nurodant ją 
taikant tenkintinus poreikius, siektinus tikslus, taip pat numatomus išdirbius ir 
rezultatus. 

                                                      
2 Reglamentas (ES) Nr. 231/2014, kuriuo nustatoma Pasirengimo narystei paramos priemonė 

(PNPP II). 

3 Pirmininkaujančios valstybės narės išvados, Kopenhagos Europos Vadovų Taryba, 1993 m. 
birželio 21–22 d. 

4 * Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244/1999 bei TTT 
nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos. 
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6.3 diagrama. PNPP II apžvalga 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis PNPP II reglamentu Nr. 231/2014, Komisijos programos ataskaitomis, 
MVVA ir PNPP II vertinimu (SWD(2017) 463 final). 

6.8. Pirmą kartą PNPP nustatyta 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu. Jos
lėšomis remiamas paramos gavėjų (žr. 6.4 diagramoje pateiktą žemėlapį) kelias į 
Europą. PNPP pakeitė keletą programų ir finansinių priemonių, kurios šiuo tikslu buvo 
taikytos iki 2007 m. PNPP II apima 2014–2020 m. laikotarpį. 

Poreikiai
• Taika, demokratija ir stabilumas

Europoje

• Plėtros šalių pasirengimas
narystei ES 

Ko tikimasi
Poveikis
• Užtikrinta plėtros šalių

atitiktis ES vertybėms ir
suderinimas su ES 
taisyklėmis, standartais, 
politika ir praktika

• Plėtros šalys pasirengusios
pagal politinius ir 
ekonominius stojimo 
kriterijus

• Plėtros šalys pasirengusios
užtikrinti ES acquis vykdymą

Rezultatai
• Įgyvendintos politinės

reformos

• Ekonominis, socialinis ir
teritorinis vystymasis

• Acquis įgyvendinimas ir
vykdymo užtikrinimas

• Sustiprinta regioninė 
integracija ir 
bendradarbiavimas

Procesai
Valdymo būdas
Daugiausia tiesioginis ir 
netiesioginis

Dalyviai
ES delegacijos, keletas 
Komisijos GD, EIVT, Frontex, 
Europos Parlamentas, 
valstybių narių institucijos, 
plėtros šalių institucijos ir 
pilietinė visuomenė

Veikla
• Daugiametis planavimas –

strateginių dokumentų, 
šalių programų rengimas

• Įgyvendinimo veiksmai
taikant įvairius metodus

• Pokyčių stebėjimas ir 
ataskaitų dėl jų teikimas

Kontekstas ir išorės veiksniai
ES kontekstas
• Plėtros strategija
• Kitos ES išlaidų 

programos – IcSP, EDŽTRP
• Aktualios ES su išlaidomis

nesusijusios politikos 
priemonės: politinis 
dialogas

Išorės veiksniai
• Politinis nestabilumas
• Politinės valios laipsnis,

institucijų priešinimasis 
reformoms

• Kitų subjektų prioritetai ir
veiksmai

• COVID-19 pandemija ir
kitos krizės (migracija,
potvyniai ir pan.)

Indėlis

• 2014–2020 m.: 12,9 milijardo
eurų

• 2014–2020 m.: 99 % įsipareigota 
ir 44 % išleista 

• Komisijos, Europos išorės 
veiksmų tarnybos (EIVT) ir ES
delegacijų darbuotojai

Tikslai

• 1 BT: reformų, reikalingų siekiant 
suderinimo su ES taisyklėmis ir 
vertybėmis, rėmimas rengiantis
narystei ES

• 1 KT: politinės reformos

• 2 KT: ekonominis, socialinis ir
teritorinis vystymasis

• 3 KT: derinimas su acquis ir ES
lėšų valdymas

• 4 KT: regioninė integracija

(taip pat žr. 6.1 priedą)

Numatomi išdirbiai
• Politinių reformų srityje 

įgyvendinti projektai

• Ekonominio, socialinio ir
teritorinio vystymosi reformų 
srityje įgyvendinti projektai

• Laikantis ES acquis priimti / iš
dalies pakeisti teisės aktai

• Parengtos tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo 
programos

• Išleistų lėšų procentinė dalis
(%)
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6.4 diagrama. PNPP II paramos gavėjos 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Komisijos duomenimis. 

6.9. PNPP II padeda paramos gavėjoms priimti ir įgyvendinti reformas, kurių reikia 
siekiant užtikrinti suderinamumą su ES standartais ir politika, taip pat su visu acquis. 
Taikant šią priemonę, paramos gavėjos pasirengia stojimo į ES deryboms, kurios yra 
suskirstytos į 35 derybų skyrius, apimančius įvairias acquis sritis. Laikantis peržiūrėtos 
plėtros metodikos, kurią Taryba patvirtino 2020 m. kovo mėn., derybų skyriai dabar 
bus suskirstyti į šešias temines grupes5. 

                                                      
5 COM(2020) 57 final. 

Juodkalnija
Šalis kandidatė
nuo 2010 m.

Albanija
Šalis kandidatė
nuo 2014 m.

Serbija
Šalis kandidatė
nuo 2012 m.

Bosnija ir 
Hercegovina
Paraišką dėl 
narystės ES pateikė 
2016 m. vasario 
mėn.

Kosovas
Stabilizacijos ir 
asociacijos (SAS) 
susitarimas su Kosovu 
įsigaliojo 2016 m. 
balandžio mėn.

Šiaurės Makedonija

Šalis kandidatė
nuo 2005 m.

Potencialios šalys 
kandidatės

Šalys kandidatės, šiuo 
metu nedalyvaujančios 
stojimo derybose

Šalys kandidatės, 
dalyvaujančios 
derybose dėl narystės

Turkija
Šalis kandidatė
nuo 1999 m.
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6.10. Iki 2020 m. pabaigos buvo sudarytos sutartys dėl 97 % PNPP II 2014–2020 m. 
biudžeto, daugiausia taikant tiesioginį arba netiesioginį valdymą. Pasidalijamasis 
valdymas, pagal kurį įgyvendinimo užduotys pavedamos ES valstybėms narėms, 
taikomas tik tarpvalstybinio bendradarbiavimo su ES šalimis programoms (iki 4 % 
PNPP II biudžeto).  

175



  

 

PNPP II veiklos rezultatų vertinimas, 
remiantis paskelbta informacija apie 
veiklos rezultatus 

Bendros pastabos 

6.11. 6.5 diagramoje apžvelgiame visus programos ataskaitoje pateiktus PNPP II 
rodiklius. Su konkrečiais tikslais susijusios rodiklių apžvalgos pateiktos 6.6 diagramoje, 
6.7 diagramoje ir 6.8 diagramoje. 2019 m. veiksmingumo ataskaitoje6 aptarėme 
keletą bendrų išlygų, taikytinų 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 konkrečiame vertinime neatsižvelgiama į tai, ar ir 
kaip glaudžiai tam tikras rodiklis yra susijęs su PNPP II veiksmais ir tikslais, nei į tai, ar 
šio rodiklio tikslinė reikšmė yra pakankamai plataus užmojo. Todėl tai yra tik pirmas 
žingsnis analizuojant PNPP II veiklos rezultatus. Neatlikome duomenų, kuriais jie 
pagrįsti, patikimumo audito (tačiau tai aptarėme 2019 m. veiksmingumo ataskaitoje7). 

                                                      
6 2019 m. ataskaitos dėl ES biudžeto veiksmingumo 1.24 dalis. 

7 2019 m. ataskaitos dėl ES biudžeto veiksmingumo 1.13–1.23 dalys. 
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6.5 diagrama. Visų programos ataskaitoje pateiktų PNPP II rodiklių 
apžvalga 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2022 m. biudžeto projekto programos ataskaitomis. 

Dauguma rodiklių arba nėra įgyvendinami pagal planą, arba jų 
įgyvendinimo pažanga neaiški 

6.12. Nors yra nustatytas bendrasis PNPP II tikslas (žr. 6.1 priedą), programos 
ataskaitoje nepateikta jokių susijusių rodiklių. Iš 19 PNPP II programos ataskaitoje 
pateiktų rodiklių, susijusių su programos konkrečiais tikslais, dauguma (11) yra susiję su 
2 konkrečiu tikslu, kuriam tenka 40 % PNPP II biudžeto įsipareigojimų. Iš viso 58 % (11) 
PNPP II rodiklių yra poveikio rodikliai, o 42 % (8) – išdirbio rodikliai.  

6.13. Remdamiesi programos ataskaitoje pateikta informacija, vertiname, kad 
ketvirtadalis (5) rodiklių yra įgyvendinami pagal planą, o pusė (9) – ne. Dėl likusio 
ketvirtadalio (5) rodiklių programos ataskaitoje nepateikta pakankamai informacijos, 
kad būtų galima aiškiai įvertinti jų įgyvendinimo pažangą8. Taip yra dėl to, kad nėra 
pranešta apie pasiektas tarpines reikšmes (3) arba dėl to, kad tarpinių reikšmių 
apskritai nėra nustatyta (2). 

6.14. Trijų atrinktų konkrečių tikslų (1–3 konkretūs tikslai), kuriems tenka du 
trečdaliai PNPP II biudžeto, rodikliai (17) yra poveikio rodikliai (11) ir išdirbio 

                                                      
8 Tai susiję su 2 konkretaus tikslo 5 rodikliu (dėl Vakarų Balkanų) ir 6 rodikliu ir 3 konkretaus 

tikslo 1 ir 2 rodikliais (pastarasis susijęs su Vakarų Balkanais). 

Tikslas* Iš viso
Iš viso Iš viso Iš viso

1 KT 3 3 3
2 KT 11 4 1 3 7 3 4
3 KT 3 2 1 1 1 1
4 KT 2 2 2

Iš viso 19 8 2 2 4 11 3 7 1

Išdirbis Rezultatas Poveikis

Neaišku: nėra duomenų, seni arba negalutiniai duomenys.Taip Ne

Ar šio rodiklio tikslinės reikšmės siekiama pagal planą (atsižvelgiant į visas tarpines reikšmes ir 
ligšiolinę pažangą)?

PAAIŠKINIMAI

(*) Visas tikslų sąrašas pateiktas 6.1 priede.

177



  

 

rodikliai (6). Programos ataskaitoje nurodytas kiekvieno rodiklio šaltinis: prie kai kurių 
pateiktos aiškios nuorodos į ataskaitas ar svetaines, kuriose skelbiama tokia 
informacija (7), tačiau prie daugelio nurodytos tik duomenis teikiančios 
institucijos (10). Todėl ne visada aišku, kaip pateikti skaičiai buvo apskaičiuoti9. 
Pavyzdžiui, neaišku, kaip apskaičiuojamas vidutinis Vakarų Balkanų eksportas ir (arba) 
importas.  

6.15. Šiais metais Komisija į programos ataskaitą pirmą kartą įtraukė savo pačios 
pažangos vertinimą. Manome, kad tai yra patobulinimas, palyginti su ankstesnėmis 
programos ataskaitomis. Vis dėlto kartais Komisijos ir mūsų atlikta analizė skiriasi. 
Pavyzdžiui, Komisijos vertinimu, iš visų trijų 1 konkretaus tikslo rodiklių matyti, kad 
padaryta vidutinė pažanga, tačiau iš kiekybinės informacijos, susijusios su visais trimis 
rodikliais, jokios pažangos nematyti (taip pat žr. 6.33–6.35 dalis). 

6.16. Šeši iš 19 programos ataskaitos rodiklių MVVA pateikti kaip pagrindiniai 
veiklos rezultatų rodikliai. Tačiau mes nemanome, kad šiais atrinktais MVVA rodikliais 
reprezentatyviai parodomi PNPP II veiklos rezultatai. Keturi iš jų yra poveikio rodikliai ir 
labiau parodo PNPP II kontekstą, o ne jos veiklos rezultatus. Kiti du yra išdirbio 
rodikliai, tačiau jie susiję su tarpvalstybinio bendradarbiavimo programomis, kurios 
PNPP II išlaidų reprezentatyviai neatspindi (žr. 6.10 dalį). Be to, iš visų atrinktų rodiklių 
matyti, kad padaryta pažanga, o du rodikliai, kurių tikslinės reikšmės jau pasiektos, yra 
poveikio rodikliai. Be to, nė vienas iš pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių nepriklauso 
1 konkrečiam tikslui, susijusiam su politinėmis reformomis, nors tai yra pagrindinis 
plėtros elementas (žr. 6.7 dalį). 

Sektorinis požiūris buvo strateginis pasirinkimas siekiant pagerinti 
PNPP II veiklos rezultatus, tačiau jis negalėjo būti nuosekliai taikomas 

6.17.  PNPP yra unikali priemonė, skirta padėti pasirengti narystei ES, o tai yra ilgas 
procesas. Sektorinis požiūris reiškia, kad yra nustatomi nuoseklūs veiksmai, kuriais 
įgyvendinamos reformos tam tikroje srityje arba sektoriuje, pavyzdžiui, teisinės 
valstybės, teisminių institucijų ar viešojo administravimo srityse, siekiant užtikrinti 
atitiktį ES standartams. Taikant šį požiūrį analizuojamos to konkretaus sektoriaus 
sąlygos, reikalingi veiksmai ir eiliškumas, taip pat jiems įgyvendinti būtini subjektai ir 
priemonės. Komisija strategiškai pasirinko taikyti jį PNPP II atveju, kad užtikrintų 
„ilgalaikiškesnį, nuoseklesnį ir tvaresnį požiūrį, sudarytų sąlygas didesnei atsakomybei, 
                                                      
9 Tai susiję su 2 konkretaus tikslo 2, 3 ir 4 rodikliais (dėl Vakarų Balkanų) ir 3 konkretaus tikslo 

2 rodikliu (dėl Vakarų Balkanų ir Turkijos). 
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palengvintų paramos teikėjų bendradarbiavimą, pašalintų pastangų dubliavimąsi ir 
užtikrintų didesnį efektyvumą bei veiksmingumą“10. 

6.18. Taikant sektorinį požiūrį pirmaisiais metais kai kuriose PNPP II paramą 
gaunančiose šalyse susidurta su tam tikromis kliūtimis, o pagrindinės buvo šios: 

o trūko nacionalinių sektorinių strategijų ir veiklos rezultatų vertinimo sistemų, 
skirtų veiklos rezultatams stebėti11; 

o silpni politiniai įsipareigojimai, biurokratinis priešinimasis ir menki administraciniai 
gebėjimai12. 

6.19. Be to, taikant sektorinį požiūrį PNPP II programavimui sustiprėjo ES ir PNPP II 
paramos gavėjų dialogas ir vidinis PNPP II suderinamumas13 tuose sektoriuose14: 

o kurie įtraukti į pirmiausia spręstinų pagrindinių klausimų sritį (pavyzdžiui, dėl 
teisminių institucijų), taip užtikrinant nuolatinį paramos srautą;  

o kuriems buvo skirta sektorinė parama biudžetui arba parengtos daugiametės 
programos15, tinkamai susietos su konkrečiomis priemonėmis ir (arba) įrankiais 
gebėjimams stiprinti16. 

6.20. Įgyvendinus sektorinį požiūrį, visų pirma teikiant paramą biudžetui, PNPP II 
strateginis dėmesys tapo labiau sutelktas ir daugiau dėmesio skirta reformoms. Tačiau, 
remiantis laikotarpio vidurio vertinimu, sektorinis požiūris įvairiuose sektoriuose ir tarp 
PNPP II paramos gavėjų tebebuvo įgyvendintas nevienodai17. 

                                                      
10 Patikslintas Turkijos orientacinis strategijos dokumentas (2014–2020 m.), p. 5. 

11 Pasirengimo narystei paramos priemonės (PNPP II) išorinis vertinimas (2014–2017 m. vid.), 
p. iii–iv ir 38–39; Patikslintas Bosnijos ir Hercegovinos orientacinis strategijos dokumentas 
(2014–2020 m.), p. 10; Patikslintas Kosovo* orientacinis strategijos dokumentas (2014–
2020 m.), p. 12. 

12 Sektorinio požiūrio taikant PNPP II vertinimas, p. 44. 

13 Ten pat, p. 45. 

14 Ten pat, p. viii. 

15 Ten pat, p. viii. 

16 Ten pat, p. 30; SWD(2017) 463 final, p. 11. 

17 SWD(2017) 463 final, p. 3. 
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Dėl paramą gaunančių šalių vykdomo netiesioginio valdymo kartais buvo 
neigiamai paveiktas veiklos efektyvumas 

6.21. Kaip nurodyta 6.10 dalyje, PNPP II biudžetas iš esmės vykdomas pagal 
tiesioginio ir netiesioginio valdymo metodus. Pagal tiesioginio valdymo metodą 
Komisija biudžetą tiesiogiai vykdo tol, kol tai daryti bus akredituotos atitinkamos 
PNPP II paramos gavėjų institucijos. Pagal netiesioginio valdymo metodą Komisija 
biudžeto vykdymo užduotis paveda: 

o PNPP II paramą gaunančioms šalims arba jų paskirtiems subjektams (tai vadinama 
netiesioginiu valdymu su paramą gaunančia šalimi); 

o ES arba valstybių narių agentūroms arba 

o tarptautinėms organizacijoms. 

6.22. Netiesioginis valdymas su paramą gaunančia šalimi visų pirma taikomas 
siekiant parengti paramos gavėjų institucijas ateityje valdyti struktūrinių ir (arba) 
sanglaudos fondų lėšas. PNPP II laikotarpio vidurio vertinime, kuriame įvertinti pirmieji 
jos įgyvendinimo metai, padaryta išvada, kad, nors dėl netiesioginio valdymo su 
paramą gaunančia šalimi paramos gavėjų atsakomybė už programą padidėjo, šis 
metodas buvo ne toks efektyvus kaip tiesioginis valdymas18. Dėl rimtų efektyvumo 
problemų, susijusių su sisteminiais trūkumais ir menkais administraciniais gebėjimais, 
Komisija kai kuriuose sektoriuose vėl pradėjo taikyti tiesioginį valdymą. Turkijoje, kur 
PNPP I ir II finansavimas daugiausia buvo teikiamas pagal netiesioginio valdymo su 
paramą gaunančia šalimi metodą, dėl nuolatinių vėlavimų laiku neišleista daugiau kaip 
600 milijonų eurų. Albanijoje įgyvendinant PNPP II buvo sustabdytos viešųjų pirkimų 
procedūros, taikytos veiksmams, įgyvendinamiems pagal netiesioginio valdymo su 
paramą gaunančia šalimi metodą, dėl to vėlavo sutarčių skyrimo procedūros19. Tokie 
efektyvumo trūkumai turi įtakos projektų aktualumui ir veiksmingumui20. 

6.23. Serbija ir Juodkalnija taip pat atitiko reikalavimus, kad joms būtų taikomas 
netiesioginio valdymo su paramą gaunančia šalimi metodas, o Kosovas su Bosnija ir 

                                                      
18 Pasirengimo narystei paramos priemonės (PNPP II) išorinis vertinimas (2014–2017 m. vid.), 

p. iii, 36 ir 39. 

19 SWD(2018) 151 final, p. 83. 

20 Pasirengimo narystei paramos priemonės (PNPP II) išorinis vertinimas (2014–2017 m. vid.), 
p. ii, iii, iv ir 36.  
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Hercegovina – ne21. Tačiau PNPP II paramos gavėjos ne visada yra suinteresuotos, kad 
joms būtų taikomas netiesioginio valdymo su paramą gaunančia šalimi metodas. 
Pavyzdžiui, teisinės valstybės srityje Serbijos valdžios institucijos pirmenybę teikė 
tiesioginiam valdymui, daugiausia dėl to, kad jos susidūrė su dideliu atotrūkiu tarp 
netiesioginiam valdymui su paramą gaunančia šalimi taikomų griežtų ES reikalavimų ir 
atsakingų agentūrų menkų administracinių gebėjimų22, ir šią padėtį dar labiau 
apsunkino didelė darbuotojų kaita23. 

Taikant PNPP II lanksčiai sureaguota į pagalbos poreikį švelninant krizių 
poveikį 

6.24. PNPP II padeda švelninti krizes, kurios gali turėti įtakos jos bendriesiems ir 
konkretiems tikslams, t. y. PNPP II paramos gavėjų ekonominiam ir socialiniam 
vystymuisi. Pavyzdžiui, po 2014 m. potvynių Vakarų Balkanuose NEAR GD perskyrė 
PNPP II lėšas (127 milijonus eurų) specialiai atkūrimo po potvynių ir potvynių rizikos 
valdymo priemonei24. 

6.25. Reaguojant į COVID-19 pandemiją, Vakarų Balkanams remti buvo 
perprogramuota beveik 900 milijonų eurų PNPP II lėšų25. Tai buvo dalis 3,3 milijardo 
eurų sumos, kurią regionas gavo ir pagal kitas ES priemones, kaip antai makrofinansinę 
paramą, taip pat kaip lengvatines paskolas iš Europos investicijų banko. 

Informacija apie PNPP II veiklos rezultatus yra neišsami 

6.26. NEAR GD skelbia išsamias metines ataskaitas apie kiekvienos šalies 
kandidatės ir potencialios šalies kandidatės padėtį ir pažangą, susijusią su įvairiais 
derybų skyriais ir politinių bei ekonominių kriterijų įgyvendinimu (žr. 6.7 dalį). Nors šios 
ataskaitos, kurias rengti įgaliojimus suteikė Europos Sąjungos Taryba (Taryba), atitinka 
savo paskirtį teikti informaciją apie plėtros procesą, jos būtų dar informatyvesnės, jei 

                                                      
21 Ten pat, p. 13. 

22 IPA II Monitoring, Reporting and Performance Framework, p. 14; Thematic Evaluation of EU 
Support for Rule of Law in Neighbourhood Countries and Candidates and Potential 
Candidates of Enlargement (2010–2017), p. 29 ir 30. 

23 2012–2018 m. Europos Sąjungos bendradarbiavimo su Serbija strateginis šalies lygmens 
vertinimas, p. 61 ir 62. 

24 C(2014) 9797 final. 

25 NEAR GD 2020 m. metinė veiklos ataskaita, p. 17. 
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jose būtų nurodomas pažangos mastas (ar pažangos trūkumas), susijęs su PNPP II arba 
su kitais subjektais ar veiksniais. 

6.27. Keliuose išorės vertinimuose ir Audito Rūmų audituose nurodyta trūkumų, 
susijusių su pavienių projektų stebėsena. Kai kuriais atvejais stebėsena buvo sutelkta į 
indėlius, veiklą ir procesus, o ne į rezultatus ir poveikį26. Keli mūsų ataskaitose 
analizuoti rodikliai neturėjo pradinių reikšmių arba buvo neaiškiai apibrėžti27. 

6.28. Komisija samdo išorės rangovus, kad jie įvertintų programas ir pateiktų jų 
veiksmingumo, efektyvumo, aktualumo, nuoseklumo ir ES pridėtinės vertės išorės 
vertinimą. Pagrindinis šių vertinimų produktas yra Komisijos tarnybų darbinis 
dokumentas (SWD), kuriame pateikiami vertinimo rezultatai. Tačiau dėl 7 iš 
11 vertinimų, kurių peržiūrą atlikome, Komisijos tarnybų darbiniai dokumentai nebuvo 
parengti, o tai reiškia, kad NEAR GD nepaskelbė sprendimo dėl išorės vertintojų išvadų. 
Be to, atkreipėme dėmesį į tai, kad ekonomikos valdymo ir mažųjų ir vidutinių įmonių 
konkurencingumo srities vertinimo išvados buvo patvirtintos atitinkamu Komisijos 
tarnybų darbiniu dokumentu, neatsižvelgiant į reikšmingus vertinimo proceso 
trūkumus. Panašius trūkumus dėl kitų prioritetinių sričių nurodėme 2019 m. 
veiksmingumo ataskaitoje. 

6.29. PNPP II programos ataskaitoje pateikiami poveikio ir išdirbio rodikliai, bet 
nėra juos susiejančių rezultato rodiklių. Rezultato rodikliai yra labai svarbūs siekiant 
suprasti, kaip programa prisidėta prie pažangos siekiant jos tikslų. Kitose Komisijos 
ataskaitose, pavyzdžiui, MVA arba metinėje ES išorės veiksmų finansavimo priemonių 
įgyvendinimo ataskaitoje, pateikti papildomi rodikliai, įskaitant rezultato rodiklius, iš 
kurių galima susidaryti išsamesnį vaizdą. Nors šiuose rodikliuose pateikiamos reikšmės 
bendrai visam NEAR GD arba dėl visų išorės veiksmų priemonių kartu, informaciją apie 
kai kuriuos iš šių rodiklių galima suskirstyti pagal priemones. Tai reiškia, kad Komisija 
galėtų juos panaudoti konkrečiai vertindama PNPP II veiklos rezultatus ir teikdama jų 
ataskaitas. Programuodamas PNPP III (2021–2027 m. laikotarpiu pakeičiančią 
priemonę) NEAR GD rengia matricą, kad sugrupuotų visus turimus programos rodiklius. 

                                                      
26 ES paramos plėtros ir kaimyninių regionų vietos valdžios institucijoms vertinimas (2010–

2018 m.), p. 6; ES išorės veiksmų paramos lyčių lygybei ir moterų bei mergaičių įgalėjimui 
vertinimas (2010–2018 m.), p. 14; ES paramos teisinei valstybei kaimyninėse šalyse ir šalyse 
plėtros kandidatėse bei potencialiose šalyse plėtros kandidatėse teminis vertinimas (2010–
2017 m.), p. ix ir 32. 

27 Specialioji ataskaita Nr. 07/2018, VIII ir 39 dalys; Specialioji ataskaita Nr. 27/2018, IX ir 
54 dalys. 
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6.30. Neišvengiamai turi praeiti laiko nuo lėšų pagal daugiametę programą 
panaudojimo iki tol, kol pradedami stebėti jos rezultatai. 2020 m. gruodžio 31 d. 
duomenimis, 56 % visų PNPP II pagal 2014–2020 m. DFP paskirstytų lėšų dar nebuvo 
išleista, o tai reiškia, kad daugelis rezultatų turėtų būti pasiekti tik po 2020 m. Dėl visų 
išorės veiksmų priemonių Komisija privalo pateikti galutinę 2014–2020 m. laikotarpio 
vertinimo ataskaitą, kuri rengiama atliekant kito finansinio laikotarpio vidurio peržiūrą, 
kuri turi būti atlikta iki 2024 m. gruodžio 31 d.  
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Politinės reformos 

6.31. 6.6 diagramoje apžvelgiami programos ataskaitos rodikliai, susiję su 
1 konkrečiu tikslu „Politinės reformos“. 

6.6 diagrama. Rodiklių, susijusių su politinėmis reformomis, apžvalga 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2022 m. biudžeto projekto programos ataskaitomis. 

Visų rodiklių apibendrinimas
Įgyvendinama pagal 

planą?

Taip
0 1 0 0 0

Ne
0 0 3 3

Neaišku 1 0 0 1 0 0

IŠ VISO

Išdirbis Rezultatas Poveikis
IŠ VISO

0 0 3 3

Kiekybinė Kokybinė Tikslinės reikšmės nėra arba ji neaiški

PAAIŠKINIMAI

Išsamus šios apžvalgos ir mūsų metodikos paaiškinimas pateiktas priedėlio 15–23 punktuose.

Neaišku: nėra duomenų, seni arba negalutiniai 
duomenys

Taip Ne

Ar šio rodiklio tikslinės reikšmės siekiama pagal planą (atsižvelgiant į visas tarpines reikšmes ir ligšiolinę 
pažangą)?

Ar Komisijos atliktas pažangos įvertinimas apytikriai atitinka mūsų įvertinimą?

Tikslinės reikšmės rūšis

Taip Ne

Informacija apie atskirus rodiklius

Tarpinė reikšmė
14 % (2017)

Tarpinė reikšmė
38 % (2017)

2010

2010

2020

2020

0 % (2019)

0 % (2019)

Rodiklis Pažanga siekiant tikslinės reikšmės 

Plėtros šalių pasirengimas pagal 
politinius stojimo kriterijus

Svertinis balas, pagrįstas 8 išorės 
šaltiniais: Vakarų Balkanai

Svertinis balas, pagrįstas 8 išorės 
šaltiniais: Turkija

Poveikis

Poveikis

Poveikis

Tikslinė reikšmė: dauguma 
šalių yra vidutiniškai 

pasirengusios

184



  

 

Politinės reformos paprastai įgyvendinamos lėtai 

6.32. Politiniai kriterijai yra vienas iš trijų Kopenhagos kriterijų rinkinių (žr. 6.7 dalį). 
Jie susiję su teisine valstybe, pagrindinėmis teisėmis ir demokratinių institucijų bei 
viešojo administravimo stiprinimu. 

6.33. Nepaisant kai kurių paramos gavėjų pažangos įgyvendinant politinius 
kriterijus28, visi programos ataskaitoje29 nurodyti rodikliai, susiję su PNPP II paramos 
gavėjų pasirengimu narystei ES, vertinant pagal įgyvendintas politines reformas, 
pablogėjo, palyginti su jų pradinėmis reikšmėmis, ir nėra nė vieno rodiklio, kurio 
tikslinės reikšmės būtų siekiama pagal planą. Tačiau, kadangi visi politinių reformų 
rodikliai yra poveikio rodikliai, jų pažanga priklauso ne tik nuo PNPP II paramos, bet ir 
nuo kitų aplinkybių, pavyzdžiui, atitinkamos PNPP II paramos gavėjos politinės valios, 
kaip Komisija pripažįsta 2020 m. komunikate dėl ES plėtros politikos30. 

6.34. Pirmasis 1 konkretaus tikslo rodiklis yra susijęs su atvejų, kai PNPP II paramos 
gavėjos yra ankstyvajame pasirengimo etape pagal atitiktį politiniams stojimo 
kriterijams, skaičiumi. Pagal 2018 m. tarpinę reikšmę šį skaičių reikėjo sumažinti. 
Tačiau jis padidėjo, daugiausia dėl Turkijos regreso vertinant teisminių institucijų 
veikimą, viešojo administravimo reformas ir saviraiškos laisvę. Šis regresas reiškia, kad 
nors kai kurios PNPP II paramos gavėjos padarė pažangą, tikslas, kad dauguma jų iki 
2020 m. būtų vidutiniškai pasirengusios, nebuvo pasiektas. 

6.35. Kiti du rodikliai grindžiami aštuoniais išoriniais šaltiniais, kuriais matuojama 
korupcija, spaudos laisvė, valdžios veiksmingumas, teisinė valstybė, reglamentavimo 
kokybė, atstovavimas ir atskaitomybė (iš esmės, jų suvokimas). Iki 2019 m. jų 
įgyvendinimas apskritai blogėjo. Nepaisant pagerėjimo 2020 m., jie vis dar nesiekia 
bazinio lygio, visų pirma Turkijos atveju, ir yra akivaizdžiai atsiliekama siekiant 
numatytų tikslinių reikšmių. 

6.36. Be to, buvo atsisakyta vieno iš rodiklių, iš pradžių nustatyto 1 konkrečiam 
tikslui, pagal kurį stebimas pilietinės visuomenės dalyvavimas reformų procesuose, 
nepaisant to, kad PNPP II stebėsenos vertinime teigiama, kad šis rodiklis „gali suteikti 
labai naudingos informacijos apie pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimą 
įgyvendinant PNPP II“. 

                                                      
28 2020 m. metinės ataskaitos. 

29 COM(2021) 300, p. 1164–1165. 

30 COM(2020) 660 final. 
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ES parama buvo veiksmingesnė skatinant pagrindines reformas, o ne 
užtikrinant jų įgyvendinimą 

6.37. PNPP parama padėjo PNPP II paramos gavėjams integruoti žmogaus teisių ir 
demokratijos klausimus į savo nacionalines politikos sistemas. ES prisidėjo prie teisinių 
ir konstitucinių reformų teikdama finansinę paramą ir techninę pagalbą ir palaikydama 
politinį dialogą31. 

6.38. ES parama ir politinis dialogas paskatino daugelį PNPP II paramos gavėjų 
prisijungti prie tarptautinių žmogaus teisių konvencijų32. 2011 m. Turkijoje surengta 
sesija dėl Stambulo konvencijos: priimta sutartis, kuria skatinama sukurti visos Europos 
teisinę sistemą, kuria siekiama apsaugoti moteris nuo visų formų smurto, užtikrinti 
tokio smurto prevenciją ir baudžiamąjį persekiojimą ir šį smurtą panaikinti. Nuo to 
laiko ją ratifikavo visos PNPP II paramos gavėjos, išskyrus vieną. Kosovas dėl savo 
ypatingo statuso oficialiai konvencijos dar nepasirašė, tačiau įsipareigojo taikyti jos 
nuostatas priimdamas konstitucinius pakeitimus. Verta paminėti, kad 2021 m. liepos 
mėn. Turkija oficialiai pasitraukė iš Stambulo konvencijos. 

6.39. Vis dėlto, remiantis teminiu teisinės valstybės vertinimu, „teisinėms 
reformoms, kaip ir konstitucinėms reformoms, įgyvendinti reikia daug antrinės teisės 
aktų ir reglamentų“33. Vertinime nurodoma, kad, nors teikdama techninę pagalbą ES 
prisidėjo rengiant teisės aktus dėl teisingumo institucijų reformos arba stiprinant 
institucijų, įskaitant parlamentus, gebėjimus, rezultatų dažnai tenka ilgokai palaukti. 
Vertinime padaryta išvada: „Apskritai, ES parama yra veiksmingesnė skatinant 
pagrindines reformas, o ne užtikrinant jų praktinį įgyvendinimą. Be to, nors buvo 
teikiama didelė parama teisės aktų reformai, ES suinteresuotieji subjektai pažymi, kad 
parama, lygiagrečiai teikiama parlamentinėms institucijoms remiant reformos praktinį 
įgyvendinimą […] buvo palyginti nedidelė.“34 

                                                      
31 ES paramos teisinei valstybei kaimyninėse šalyse ir šalyse plėtros kandidatėse bei 

potencialiose šalyse plėtros kandidatėse teminis vertinimas (2010–2017 m.), p. 40. 

32 Ten pat, p. 59. 

33 Ten pat, p. 38. 

34 Ten pat, p. 38. 
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Ekonominis, socialinis ir teritorinis vystymasis 

6.40. 6.7 diagramoje apžvelgiami programos ataskaitos rodikliai, susiję su 
2 konkrečiu tikslu „Ekonominis, socialinis ir teritorinis vystymasis“. 
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6.7 diagrama. Su ekonominiu, socialiniu ir teritoriniu vystymusi susijusių 
rodiklių apžvalga 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2022 m. biudžeto projekto programos ataskaitomis. 

Visų rodiklių apibendrinimas
Įgyvendinama pagal 

planą?

Taip 1 1 0 3 4

Ne 0 0 4 4

Neaišku 1 3 0 1 0 3

IŠ VISO

Išdirbis Rezultatas Poveikis
IŠ VISO

4 0 7 11

Kiekybinė Kokybinė Tikslinės reikšmės nėra arba ji neaiški

PAAIŠKINIMAI

Išsamus šios apžvalgos ir mūsų metodikos paaiškinimas pateiktas priedėlio 15–23 punktuose.

Neaišku: nėra duomenų, seni arba negalutiniai 
duomenysTaip Ne

Ar šio rodiklio tikslinės reikšmės siekiama pagal planą (atsižvelgiant į visas tarpines reikšmes ir ligšiolinę 
pažangą)?

Ar Komisijos atliktas pažangos įvertinimas apytikriai atitinka mūsų įvertinimą?

Tikslinės reikšmės rūšis

Taip Ne

Tikslinė reikšmė: 
dauguma šalių yra gerai 

pasirengusios

Rodiklis Pažanga siekiant tikslinės reikšmės 

Informacija apie pasirinktus atskirus rodiklius

Tarpinė reikšmė
10 % (2017)

Tarpinė reikšmė
10 % (2017)

Tarpinė reikšmė
7 % (2017)

Tarpinė reikšmė
13 % (2017)

2013

2013

2013

2013

2023

2023

2023

2023

52 % (2020)

100 % (2020)

34 % (2020)

66 % (2020)

Plėtros šalių pasirengimas pagal 
ekonominius kriterijus

Ekonominiai subjektai, įgyvendinantys 
žemės ūkio maisto produktų sektoriaus 

modernizavimo projektus: Vakarų Balkanai

Ekonominiai subjektai, įgyvendinantys 
žemės ūkio maisto produktų sektoriaus 

modernizavimo projektus: Turkija

PNPP II paramos gavėjų fizinio kapitalo 
investicijos į žemės ūkio maisto produktų 

ir kaimo plėtros sektorių: Turkija

PNPP II paramos gavėjų fizinio kapitalo 
investicijos į žemės ūkio maisto produktų 
ir kaimo plėtros sektorių: Vakarų Balkanai

Poveikis

Išdirbis

Išdirbis

Išdirbis

Išdirbis
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PNPP II padėjo modernizuoti žemės ūkio maisto produktų ir kaimo 
plėtros sektorių, tačiau mažesniu mastu, nei tikėtasi 

6.41. Pagal 11 rodiklių, kuriais vertinamas ekonominis, socialinis ir teritorinis 
vystymasis, pažanga, palyginti su atitinkamomis pradinėmis reikšmėmis, padaryta 
siekiant visų iš jų, išskyrus vieną. Vis dėlto mažiau nei pusės (4) tikslinių reikšmių aiškiai 
siekiama pagal planą. Šie rodikliai daugiausia suteikia informacijos apie ekonomines 
aplinkybes, kuriomis PNPP II taikoma, ir apie tai, kaip ji prisideda prie žemės ūkio 
maisto produktų ir kaimo plėtros sektorių. Nėra rodiklių, kuriais būtų konkrečiai 
matuojamas PNPP II indėlis į socialinį ir teritorinį vystymąsi. 

6.42. Dauguma iš 11 rodiklių yra vertinamas PNPP II poveikis (7). Trijų rodiklių 
tikslinių reikšmių siekiama pagal planą. Tačiau kitų nėra siekiama pagal planą dėl 
prastėjančių ekonominių aplinkybių. Pagal pirmąjį rodiklį stebimas pasirengimas 
vertinant jį pagal ekonominius kriterijus; tai taip pat priklauso pagrindinėms sritims 
(žr. 6.7 dalį). Jis išliko stabilus, nes Bosnija ir Hercegovina ir Kosovas vis dar yra 
ankstyvajame pasirengimo etape veikiančios rinkos ekonomikos ir konkurencingumo 
požiūriu. 

6.43. Kitais rodikliais stebimi PNPP II išdirbiai (4). Jie susiję su žemės ūkio maisto 
produktais ir kaimo plėtra – tai svarbūs sektoriai PNPP II paramos gavėjų, visų pirma 
Vakarų Balkanų šalių, vystymuisi. Pažanga padaryta įgyvendinant visus rodiklius, tačiau 
iki šiol pasiekta tik vieno iš jų tikslinė reikšmė. 

Derinimas su acquis ir ES lėšų valdymas 

6.44. 6.8 diagramoje apžvelgiami programos ataskaitos rodikliai, susiję su 
3 konkrečiu tikslu „Derinimas su acquis ir ES lėšų valdymas“. 
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6.8 diagrama. Rodiklių, susijusių su derinimu su acquis ir ES lėšų 
valdymu, apžvalga 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2022 m. biudžeto projekto programos ataskaitomis. 

Visų rodiklių apibendrinimas
Įgyvendinama pagal 

planą?

Taip 1 1 0 0 1

Ne 0 0 0 0

Neaišku 1 1 0 1 1 2

IŠ VISO

Išdirbis Rezultatas Poveikis
IŠ VISO

2 0 1 3

Kiekybinė Kokybinė Tikslinės reikšmės nėra arba ji neaiški

PAAIŠKINIMAI

Išsamus šios apžvalgos ir mūsų metodikos paaiškinimas pateiktas priedėlio 15–23 punktuose.

Neaišku: nėra duomenų, seni arba negalutiniai 
duomenys

Taip Ne

Ar šio rodiklio tikslinės reikšmės siekiama pagal planą (atsižvelgiant į visas tarpines reikšmes ir ligšiolinę 
pažangą)?

Ar Komisijos atliktas pažangos įvertinimas apytikriai atitinka mūsų įvertinimą?

Tikslinės reikšmės rūšis

Taip Ne

Rodiklis Pažanga siekiant tikslinės reikšmės 

Tarpinės 
reikšmės nėra

Tarpinės 
reikšmės nėra

2013

2013

2023

2023

68 % (2020)

100 % (2020)

Informacija apie atskirus rodiklius

Plėtros šalių pasirengimas pagal 
suderinimą su acquis

Ekonominiai subjektai, modernizuojantys 
žemės ūkio maisto produktų sektorių 
pagal ES standartus: Vakarų Balkanai

Ekonominiai subjektai, modernizuojantys 
žemės ūkio maisto produktų sektorių 

pagal ES standartus: Turkija

Poveikis

Išdirbis

Išdirbis

Nėra nei pradinės, nei 
tikslinės reikšmės
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PNPP II paramos gavėjos padarė tam tikrą pažangą derindamos teisės 
aktus, tačiau informacijos apie pasirengimą valdyti ES lėšas turima labai 
nedaug 

6.45. Įgyvendinant šį konkretų tikslą pasiekta vieno iš trijų rodiklių tikslinė reikšmė. 
Dėl kitų dviejų neįmanoma padaryti išvados, ar jų tikslinių reikšmių siekiama pagal 
planą, nes pradinės ir (arba) tikslinės reikšmės nenustatytos. 

6.46. Pirmuoju rodikliu, susijusiu su PNPP II paramos gavėjų pasirengimu suderinti 
teisės aktus su acquis, nurodomas ankstyvajame pasirengimo etape nustatytas skyrių, 
kuriuos jos turės suderinti, skaičius. Programos ataskaitoje nėra nei šio rodiklio 
tarpinės, nei tikslinės reikšmės. 2015 m. pradinė reikšmė buvo 50 skyrių ir, nors šis 
skaičius iki 2017 m. sumažėjo beveik perpus, paskui jis padidėjo iki 30 (2019 m.). Tai 
daugiausia susiję su Bosnija ir Hercegovina ir Kosovu. Šios šalys vis dar yra 
ankstyvajame pasirengimo etape, atitinkamai 14 ir 7 skyriuose.  

6.47. 6.9 diagramoje parodytas Komisijos vertinimas dėl PNPP II paramos gavėjų 
pasirengimo pagal visus derybų skyrius, nors oficialias stojimo derybas pradėjo tik 
Juodkalnija, Serbija ir Turkija. Šis pasirengimo lygis priklauso ne tik nuo PNPP II 
paramos, bet ir nuo daugelio išorės veiksnių, visų pirma nuo pačių paramos gavėjų 
politinės valios. Derybas dėl tam tikro skyriaus taip pat gali sustabdyti Taryba arba jas 
vienašališkai gali blokuoti valstybė narė. 
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6.9 diagrama. Pasirengimo lygis pagal ES acquis skyrius (2020 m.) 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2020 m. ataskaitomis iš Komisijos plėtros dokumentų rinkinio. 

Albanija

Bosnija ir Hercegovina

Kosovas

Juodkalnija

Serbija

Šiaurės 
Makedonija

Turkija*

1. Laisvas prekių judėjimas
2. Laisvas darbuotojų judėjimas
3. Įsisteigimo teisė ir laisvė teikti paslaugas
4. Laisvas kapitalo judėjimas
5. Viešieji pirkimai
6. Bendrovių teisė
7. Intelektinės nuosavybės teisė
8. Konkurencijos politika
9. Finansinės paslaugos
10. Informacinė visuomenė ir žiniasklaida
11. Žemės ūkis ir kaimo plėtra
12. Maisto saugos, veterinarijos ir fitosanitarijos politika
13. Žuvininkystė
14. Transporto politika
15. Energetika
16. Apmokestinimas
17. Ekonominė ir pinigų politika
18. Statistika
19. Socialinė politika ir užimtumas
20. Įmonių ir pramonės politika
21. Transeuropiniai tinklai
22. Regioninė politika ir struktūrinių priemonių koordinavimas
23. Teisminės institucijos ir pagrindinės teisės
24. Teisingumas, laisvė ir saugumas
25. Mokslas ir moksliniai tyrimai
26. Švietimas ir kultūra
27. Aplinka
28. Vartotojų ir sveikatos apsauga
29. Muitų sąjunga
30. Išorės santykiai
31. Užsienio, saugumo ir gynybos politika
32. Finansų kontrolė
33. Finansinės ir biudžetinės nuostatos
34. Institucijos
35. Kiti klausimai

Acquis skyriai: 

Įvertintas pasirengimas: 
Neįvertintas
Ankstyvasis etapas
Ankstyvasis etapas / nedidelis
Nedidelis

Nedidelis / vidutinis
Vidutinis 
Vidutinis / geras
Geras
Padaryta didelė pažanga

* Kaip nurodyta 2018 m. birželio mėn. Tarybos 
išvadose dėl plėtros ir stabilizacijos bei asociacijos 
proceso, šiuo metu negalima svarstyti jokių skyrių 
atidarymo ar uždarymo. 
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6.48. Kiti du rodikliai yra atitinkamai susiję su Vakarų Balkanų ir Turkijos 
ekonominių subjektų, kurie modernizuoja žemės ūkio maisto produktų sektorių pagal 
ES standartus, skaičiumi. Jų tiksliniai metai yra 2023 m. Remiantis 2020 m. rezultatais, 
Turkijos rodiklio tikslinė reikšmė jau pasiekta. Kadangi atskaitos metai, nuo kurių 
vertinama pažanga, nebuvo nustatyti, neaišku, ar gali būti pasiekta atitinkama Vakarų 
Balkanų rodiklio tikslinė reikšmė. 

6.49. 3 konkretus tikslas taip pat susijęs su PNPP II paramos gavėjų pasirengimu 
valdyti Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Europos struktūrinių ir investicijų 
fondų ir Sanglaudos fondo lėšas. Tačiau rodiklių, kuriais jų pasirengimas valdyti šių 
fondų lėšas būtų vertinamas, programos ataskaitoje ir MVVA nėra. 

193



  

 

Išvados 
6.50. 2014–2020 m. laikotarpiu PNPP II paramos gavėjoms remiant jų kelią į 
Europą buvo išmokėta 5,6 milijardo eurų. Iš programos ataskaitoje Komisijos pateiktų 
rodiklių matyti, kad PNPP II veiklos rezultatai yra kuklūs: mūsų vertinimu, 
ketvirtadalio (5) rodiklių tikslinių reikšmių siekiama pagal planą, o pusės (9) – ne. Dėl 
likusio ketvirtadalio (5) rodiklių nepakanka informacijos, kad būtų galima aiškiai 
įvertinti jų įgyvendinimo pažangą. Tačiau, kaip nustatyta PNPP II teisiniu pagrindu, 
dauguma rodiklių (11) yra matuojamas poveikis ir todėl jie gali būti paveikti išorės 
veiksnių, nesusijusių su programos veiklos rezultatais. MVVA pateikiami kai kurie iš šių 
rodiklių, tačiau, mūsų nuomone, jie nevisiškai atspindi PNPP II veiklą ar veiklos 
rezultatus (žr. 6.11–6.16 dalis). 

6.51. Komisija strategiškai pasirinko įgyvendinant PNPP II laikytis sektorinio 
požiūrio. Taip ji galėjo nuosekliau nustatyti veiksmus, kuriais būtų skatinamos reformos 
ir glaudesnis ES ir PNPP II paramos gavėjų dialogas. Tačiau nesant nacionalinių 
sektorinių strategijų ir dėl silpnų politinių įsipareigojimų, biurokratinio priešinimosi ir 
menkų administracinių gebėjimų kai kuriais atvejais šį požiūrį nuosekliai taikė ne visos 
PNPP II paramos gavėjos. Taigi sektorinio požiūrio nauda dar nevisiškai matyti 
(žr. 6.17–6.20 dalis). 

6.52. Atlikus didelį finansinį perskirstymą, lėšas nukreipiant į specialias programas 
ir naujus projektus, PNPP II lanksčiai ir greitai sureaguota į pagalbos poreikį švelninant 
neigiamą nenumatytų krizių poveikį. Vis dėlto, taikant netiesioginio valdymo su paramą 
gaunančia šalimi metodą, tam tikrais atvejais būta vėlavimų ir laiku neišleistos skirtos 
lėšos, todėl programos lėšos panaudotos ne taip efektyviai, kaip būtų buvę taikant 
tiesioginį valdymą. Be to, dėl kai kurių informacijos spragų buvo ribotos galimybės laiku 
gauti aktualią informaciją apie PNPP II veiklos rezultatus (žr. 6.21–6.30 dalis). 

6.53. Nors kai kurios PNPP II paramos gavėjos padarė pažangą, visi programos 
ataskaitoje nurodyti rodikliai, susiję su politinėmis reformomis, pablogėjo, palyginti su 
jų pradinėmis reikšmėmis, ir nėra nė vieno rodiklio, kurio tikslinės reikšmės būtų 
siekiama pagal planą. Pagrindinė tokios lėtos pažangos priežastis yra ta, kad kai kuriais 
atvejais trūksta politinės valios, tačiau taip pat yra įrodymų, kad ES parama buvo 
veiksmingesnė skatinant šias reformas, o ne užtikrinant jų įgyvendinimą (žr. 6.31–
6.39 dalis). 

6.54. PNPP II lėšomis prisidėta prie žemės ūkio maisto produktų ir kaimo plėtros 
sektorių modernizavimo. Tačiau bendra PNPP II paramos gavėjų ekonominio, socialinio 
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ir teritorinio vystymosi pažanga yra lėtesnė, nei tikėtasi. Septynių iš vienuolikos 
rodiklių, kuriais vertinama šios srities pažanga, tikslinės reikšmės arba nepasiektos, 
arba nėra aišku, ar bus pasiektos (žr. 6.40–6.43 dalis). 

6.55. Galiausiai dar vienas PNPP II tikslas yra padėti PNPP II paramos gavėjoms 
suderinti savo teisės aktus su acquis. Apskritai, jos suderinimo lygį pagerino. Tačiau, 
kadangi naujausioje programos ataskaitoje nenustatyta rodiklio, pagal kurį vertinama 
šios srities pažanga, tikslinė reikšmė, sunku įvertinti, ar derinimo tempas yra 
pakankamas. Tas pats pasakytina apie PNPP II tikslą parengti paramos gavėjas valdyti 
ES lėšas – jis nėra susietas su jokiais atitinkamais rodikliais (žr. 6.44–6.49 dalis). 
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Priedai 

6.1 priedas. PNPP II tikslai 

Bendrasis tikslas 

Tikslas Visas pavadinimas 
Trumpasis 

pavadinimas 
(ir santrumpa) 

Įtrauktas į mūsų 
imtį 

1 bendrasis 
tikslas 

Pasirengimo narystei paramos 
priemonės (PNPP II) tikslas – 
padėti šalims kandidatėms ir 
potencialioms kandidatėms 
priimti ir įgyvendinti politines, 
institucines, teisines, 
administracines, socialines ir 
ekonomines reformas, kurios 
reikalingos I priede išvardytoms 
paramos gavėjoms siekiant 
laikytis Sąjungos vertybių ir 
laipsniškai suderinti savo 
sistemas su Sąjungos 
taisyklėmis, standartais, 
politika ir praktika, rengiantis 
narystei Sąjungoje. Tokia 
PNPP II parama prisidedama 
prie šių paramos gavėjų 
stabilumo, saugumo ir gerovės. 

Narystė 
Sąjungoje (1 BT) Taip 

Konkretūs tikslai 

Tikslas Visas pavadinimas 
Trumpasis 

pavadinimas 
(ir santrumpa) 

Įtrauktas į mūsų 
imtį 

1 konkretus 
tikslas 
(1 KT) 

Politinių reformų rėmimas Politinės 
reformos (1 KT) Taip 

2 konkretus 
tikslas 
(2 KT) 

Remti ekonominį, socialinį ir 
teritorinį vystymąsi, 
atsižvelgiant į pažangų, tvarų ir 
integracinį augimą 

Ekonominis, 
socialinis ir 
teritorinis 
vystymasis 
(2 KT) 

Taip 
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Konkretūs tikslai 

Tikslas Visas pavadinimas 
Trumpasis 

pavadinimas 
(ir santrumpa) 

Įtrauktas į mūsų 
imtį 

3 konkretus 
tikslas 

Stiprinti PNPP II reglamento 
I priede išvardytų paramos 
gavėjų gebėjimus vykdyti su 
naryste Sąjungoje susijusius 
įsipareigojimus remiant 
laipsnišką jų teisės aktų 
derinimą su Sąjungos acquis, 
jos priėmimą, įgyvendinimą ir 
vykdymo užtikrinimą, įskaitant 
pasirengimą valdyti Sąjungos 
struktūrinių fondų, Sanglaudos 
fondo ir Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai lėšas 

Derinimas su 
acquis ir ES lėšų 
valdymas (3 KT) 

Taip 

4 konkretus 
tikslas 

Stiprinti PNPP II reglamento 
I priede išvardytų paramos 
gavėjų, valstybių narių ir 
atitinkamais atvejais trečiųjų 
šalių, kurioms taikomas 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 232/2014, 
regioninę integraciją ir 
teritorinį bendradarbiavimą 

Regioninė 
integracija 
(4 KT) 

Ne 

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

Atsižvelgimas į rekomendacijas 
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Turinys 

Dalis 

Įvadas 7.1.–7.5. 

Pastabos 7.6.–7.21. 
Kaip Komisija atsižvelgė į mūsų rekomendacijas 7.7.–7.13. 

Kaip kiti audituojami subjektai atsižvelgė į mūsų 
rekomendacijas? 7.14.–7.15. 

Palyginti su ankstesniais metais, kaip mūsų audituojami 
subjektai atsižvelgė į mūsų rekomendacijas? 7.16.–7.17. 

Ar mūsų audituojami subjektai laiku atsižvelgė į mūsų 
rekomendacijas? 7.18.–7.20. 

Koks yra pagrindinis veiksnys, nulėmęs tai, kad buvo laiku 
imtasi tinkamų tolesnių veiksmų? 7.21. 

Išvada 7.22. 

Priedai 
7.1 priedas. Išsami 2017 m. rekomendacijų įgyvendinimo 
būklė pagal ataskaitas. Europos Komisija 

7.2 priedas. Išsami 2017 m. rekomendacijų įgyvendinimo 
būklė pagal ataskaitas. Kiti audituojami subjektai 
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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 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, audituojamiems subjektams suteikiamas 
postūmis įgyvendinti mūsų rekomendacijas. Jis taip pat svarbus numatant ir planuojant 
mūsų būsimą audito darbą ir rizikų stebėseną. 

7.2. Šiais metais išanalizavome 20 specialiosiose ataskaitose, kurias paskelbėme 
2017 m., pateiktas rekomendacijas (iš viso tais metais paskelbtos 23 specialiosios 
ataskaitos). Specialiosios ataskaitos Nr. 06/2017, „ES atsakas į pabėgėlių krizę: krizės 
centrų koncepcija“, specialiosios ataskaitos Nr. 17/2017 „Komisijos intervenciniai 
veiksmai dėl Graikijos finansų krizės“ ir specialiosios ataskaitos Nr. 23/2017 „Bendra 
pertvarkymo valdyba – sudėtinga bankų sąjungos užduotis pradėta vykdyti, bet dar 
daug reikia nuveikti“ rekomendacijos nepatenka į šio tikrinimo aprėptį, nes jos buvo 
arba bus aptartos atliekant atskirus auditus. 

7.3. Tikrinome, kaip buvo atsižvelgta į iš viso 161 rekomendaciją. Iš jų 
149 rekomendacijos buvo skirtos Komisijai. Likusios 12 rekomendacijų buvo skirtos 
Europos išorės veiksmų tarnybai. Kaip ir anksčiau, valstybėms narėms skirtos 
rekomendacijos nepatenka į tikrinimo, kaip buvo atsižvelgta į rekomendacijas, aprėptį. 
2017 m. valstybėms narėms buvo skirta 20 rekomendacijų. 

7.4. Kad atliktume savo tolesnę peržiūrą, nagrinėjome dokumentus ir surengėme 
interviu su audituojamais subjektais. Siekdami užtikrinti teisingą ir subalansuotą 
peržiūrą, savo nustatytus faktus nusiuntėme audituojamiems subjektams ir savo 
galutinėje analizėje atsižvelgėme į jų atsakymus. Siekiant išvengti dvigubo skaičiavimo, 
rekomendacijos išvardytos pagal audituojamąjį subjektą, kuriam rekomendacija buvo iš 
esmės skirta. 

7.5. Mūsų darbo rezultatai atspindi padėtį 2021 m. balandžio mėn. pabaigoje. 
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Pastabos 
7.6. Iš 2017 m. paskelbtų specialiųjų ataskaitų mūsų audituojami subjektai visiškai 
arba iš dalies pritarė 150 (93 %) rekomendacijų ir nepritarė vienuolikai rekomendacijų 
(7 %) (žr. 7.1 diagramą). 

7.1 diagrama. Kaip mūsų audituojami subjektai pritarė 2017 m. 
specialiųjų ataskaitų rekomendacijoms 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 

Kaip Komisija atsižvelgė į mūsų rekomendacijas 

7.7. Iš viso Komisijai buvo skirtos 165 rekomendacijos. Iš jų šešiolika rekomendacijų 
buvo pateiktos specialiosiose ataskaitose Nr. 06/2017 ir Nr. 17/2017, kurios nepateko į 
šio tikrinimo, kaip buvo atsižvelgta į rekomendacijas, aprėptį.  

7.8. Komisija visiškai įgyvendino 100 (67 %) iš 149 mūsų rekomendacijų. Dar 17 
(12 %) rekomendacijų ji įgyvendino dauguma atžvilgių. Iš likusių rekomendacijų 14 
(9 %) Komisija įgyvendino kai kuriais atžvilgiais, o 16 rekomendacijų (11 %) 
neįgyvendino (žr. 7.2 diagramą). Dažniausiai audituojami subjektai mūsų 
rekomendacijų neįgyvendindavo dėl to, kad jie joms nepritarė (žr. 7.21 dalį). Dviem 
atvejais (1 %) nereikėjo vertinti įgyvendinimo būklės, nes, mūsų nuomone, 
rekomendacija nebeaktuali. 

77 % 16 % 7 %

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Nepriimta
Iš dalies 
priimtaPriimta
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7.2 diagrama. Komisijai skirtų mūsų 2017 m. specialiųjų ataskaitų 
rekomendacijų įgyvendinimas 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 

7.9. 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. 

7.10. Šešiose iš 18 jai skirtų specialiųjų ataskaitų Komisija visas rekomendacijas 
įgyvendino visiškai arba dauguma atžvilgių (žr. 7.1 langelį). 

67 %

12 %

9 %

11 %

1 %

0 % 25 % 50 % 75 %

Visiškai įgyvendinta

Įgyvendinta dauguma atžvilgių

Įgyvendinta kai kuriais atžvilgiais

Neįgyvendinta

Nebeaktualu
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7.1 langelis 

Specialiosios ataskaitos, kuriose pateiktas visas rekomendacijas 
Komisija įgyvendino visiškai arba dauguma atžvilgių 

o Specialioji ataskaita Nr. 08/2017 „ES žuvininkystės kontrolė: reikia dėti 
daugiau pastangų“ 

o Specialioji ataskaita Nr. 09/2017 „ES parama kovai su prekyba žmonėmis 
Pietų ir Pietryčių Azijoje“ 

o Specialioji ataskaita Nr. 10/2017 „Teikiant ES paramą jauniesiems ūkininkams 
reikėtų daugiau dėmesio skirti veiksmingos kartų kaitos skatinimui“ 

o 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“ 

o Specialioji ataskaita Nr. 16/2017 „Kaimo plėtros programavimas: reikia 
mažinti sudėtingumą ir daugiau dėmesio skirti rezultatams“ 

o Specialioji ataskaita Nr. 18/2017 „Bendras Europos dangus: kultūra pakito, 
tačiau bendras dangus nesukurtas“ 

Pastaba. Neatsižvelgiant į dvi rekomendacijas, kurių įgyvendinimo būklės nereikėjo vertinti, nes 
rekomendacija nebeaktuali. 

7.11. Komisija stebi rekomendacijų įgyvendinimo lygį naudodamasi duomenų baze 
„Rekomendacijos, veiksmai, biudžeto įvykdymo patvirtinimas“ (RAD duomenų bazė). Į 
šią duomenų bazę įtrauktos 62 rekomendacijos iš mūsų 2015 m. specialiųjų ataskaitų ir 
101 rekomendacija iš mūsų 2016 m. specialiųjų ataskaitų, kuri buvo neįgyvendinta po 
mūsų 2018 ir 2019m. atlikto tikrinimo1, kaip atsižvelgta į rekomendacijas. Tačiau 
Komisija savo duomenų bazėje aktyviai nestebi ir neregistruoja kokių nors pokyčių, 
susijusių su rekomendacijomis, kurios, jos manymu, buvo įgyvendintos, net jeigu 
Audito Rūmai nevertina jų kaip visiškai įgyvendintų. 

                                                      
1 Žr. mūsų 2018 m. metinės ataskaitos 3.72–3.78 dalis ir 2019 m. ES biudžeto veiksmingumo 

ataskaitos 7.11–7.12 dalis. 
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7.12. Tais metais 138 iš tų 163 rekomendacijų liko neįgyvendintos ir Komisija į jas 
nebeatsižvelgė (žr. 7.3 diagramą). Komisija nepritarė 39 iš tų 138 rekomendacijų, 
pateiktų pačiose specialiosiose ataskaitose. Jos nuomone, likusios 99 rekomendacijos 
buvo visiškai įgyvendintos praėjusiais metais atlikus dvejus tikrinimus, kaip buvo 
atsižvelgta į rekomendacijas, tačiau Audito Rūmai laikėsi kitokios nuomonės. 

7.3 diagrama. Tikrinimas, kaip atsižvelgta į 2015 ir 2016 m. specialiųjų 
ataskaitų rekomendacijas, kurias Komisija nevisiškai įgyvendino mums 
atliekant dvejų ankstesnių metų tikrinimus 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 

7.13. Komisija ėmėsi tolesnių veiksmų dėl likusių 25 iš 163 rekomendacijų, kurios 
nebuvo visiškai įgyvendintos. Remiantis Komisijos duomenų baze, ji nuo tada baigė 
įgyvendinti 12 iš tų 25 rekomendacijų. Taikydami tolesnių veiksmų metodą, susijusį su 
neįgyvendintomis 2015 ir 2016 m. specialiųjų ataskaitų rekomendacijomis, toliau 
stebime tokius atvejus RAD duomenų bazėje, tačiau išsamiai jų netikrinome. 

99 39

13

12

Komisija nesiėmė tolesnių veiksmų Komisija ėmėsi tolesnių veiksmų

Komisija įvertino kaip iš 
dalies įgyvendintą

Komisija įvertino kaip visiškai 
įgyvendintą

Komisija įvertino kaip visiškai 
įgyvendintą, nors Audito Rūmai 

taip nemano

Komisija nepritarė šioms 
rekomendacijoms
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Kaip kiti audituojami subjektai atsižvelgė į mūsų 
rekomendacijas? 

7.14. Iš viso audituojamiems subjektams, išskyrus Komisiją, skirta 18 
rekomendacijų2. Iš jų šešios rekomendacijos buvo pateiktos specialiojoje ataskaitoje 
Nr. 23/2017, kuri nepateko į šio tikrinimo, kaip buvo atsižvelgta į rekomendacijas, 
aprėptį. 

7.15. Visos 12 rekomendacijų, skirtų audituojamiems subjektams, išskyrus 
Komisiją, buvo visiškai įgyvendintos. 7.2 priede išsamiai apibūdinta šių rekomendacijų, 
skirtų Europos išorės veiksmų tarnybai, įgyvendinimo padėtis. 

Palyginti su ankstesniais metais, kaip mūsų audituojami 
subjektai atsižvelgė į mūsų rekomendacijas? 

7.16. Tikrinome, kaip į rekomendacijas atsižvelgta 20 specialiųjų ataskaitų, 
paskelbtų 2017 m. Mūsų audituojami subjektai visiškai įgyvendino 112 (70 %) iš 161 
rekomendacijos. Dar 17 (10 %) rekomendacijų jie įgyvendino dauguma atžvilgių 
(žr. 7.4 diagramą). 

7.17. Palyginti su ankstesniais metais, visiškai įgyvendintų rekomendacijų dalis 
padidėjo nuo 65 % iki70 %, o visa visiškai arba dauguma atžvilgių įgyvendintų 
rekomendacijų dalis, taip pat visa neįgyvendintų arba tik iš dalies įgyvendintų 
rekomendacijų dalis išliko palyginti stabili. 7.1 priede ir 7.2 priede išsamiai apibūdinta 
rekomendacijų įgyvendinimo būklė. 

                                                      
2 Specialioji ataskaita Nr. 14/2017: „Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bylų valdymo 

veiksmingumo peržiūra“ suformuluotos ne rekomendacijos, o „galimybių nagrinėjimas“, 
todėl ji nepatenka į šio skyriaus aprėptį. 
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7.4 diagrama. Mūsų audituojamiems subjektams skirtų mūsų 2016 ir 
2017 m. specialiųjų ataskaitų rekomendacijų įgyvendinimas

Šaltinis: Audito Rūmai. 

Ar mūsų audituojami subjektai laiku atsižvelgė į mūsų 
rekomendacijas? 

7.18. Pastaruosius kelerius metus mes nuosekliai nustatėme savo specialiosiose
ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo terminus. Terminai aptariami su 
audituojamu subjektu ir nurodomi mūsų specialiosiose ataskaitose siekiant užtikrinti, 
kad jie būtų aiškūs visoms susijusioms šalims. 

7.19. Šiais metais tikrindami, kaip atsižvelgta į mūsų rekomendacijas, pirmą kartą
analizavome, ar mūsų audituojami subjektai taisomųjų veiksmų ėmėsi tinkamu laiku. Iš 
viso 68 % mūsų rekomendacijų buvo įgyvendintos laiku (žr. 7.5 diagramą). 

Įgyvendinta kai 
kuriais atžvilgiais

Įgyvendinta 
dauguma atžvilgių Neįgyvendinta
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7.5 diagrama. Taisomųjų veiksmų, kurių ėmėsi audituojami subjektai, 
įgyvendinimo terminai 

 
Pastaba. Į skaičiavimą neįtrauktos rekomendacijos, kurių įgyvendinimo terminas nenumatytas (17 
atvejų), kai terminas dar nėra pasibaigęs (penki atvejai) ir kai rekomendacijos nebeaktualios (du atvejai). 

Šaltinis: Audito Rūmai. 

7.20. 7.6 diagramoje parodytas terminų, suskirstytų pagal skirtingus įgyvendinimo 
lygius, lygis, iš kurio matyti, kad aukštesnis įgyvendinimo lygis yra susijęs su aukštesniu 
įgyvendinimo termino lygiu. 

7.6 diagrama. Taisomųjų veiksmų, kurių ėmėsi audituojami subjektai, 
įgyvendinimo terminai, suskirstyti pagal įgyvendinimo lygį 

 

Pastaba. Įgyvendinimo terminų procentinės vertės susijusios su atitinkamu įgyvendinimo lygiu. 
Skaičiuojant „Įgyvendinimo lygio dalį“ nebuvo atsižvelgta į neįgyvendintas rekomendacijas ir į tas, kurių 
įgyvendinimo būklės nereikėjo vertinti, nes jos nebeaktualios. 

Šaltinis: Audito Rūmai. 

68 % 23 % 9 %

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Veiksmų 
nenumatyta 

Veiksmai, 
kurių imtasi 

po kurio laiko Tolesni veiksmai, kurių imtasi laiku

85 %

53 %

15 %

47 %

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Įgyvendinimo lygis Tolesni veiksmai

Laiku Po kurio laiko

Visiškai 

Dauguma atžvilgių
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Koks yra pagrindinis veiksnys, nulėmęs tai, kad buvo laiku 
imtasi tinkamų tolesnių veiksmų? 

7.21. Rekomendacijose raginama imtis veiksmų remiantis audito metu surinktais ir 
išanalizuotais įrodymais. Geras nuolatinis auditorių ir audituojamo subjekto 
bendravimas ir tarpusavio supratimas apie audito išvadas ir rekomendacijas padeda 
užtikrinti, kad būtų imtasi tinkamų tolesnių priemonių trūkumams, apie kuriuos 
pranešta, pašalinti. Tai matyti iš to, kad 86 % 2017 m. specialiosios ataskaitos 
rekomendacijų, kurioms visiškai arba iš dalies pritarė audituojami subjektai, buvo 
visiškai arba daugeliu atžvilgių įgyvendintos. Kita vertus, tik viena iš vienuolikos 
2017 m. specialiosios ataskaitos rekomendacijų, kurioms audituojami subjektai 
nepritarė, buvo visiškai arba dauguma atžvilgių įgyvendinta. 7.7 diagramoje parodytas 
įgyvendinimo lygis, suskirstytas pagal skirtingus pritarimo lygius. 

7.7 diagrama. Įgyvendinimo lygis priklauso nuo to, kaip audituojami 
subjektai pritarė audito rekomendacijoms  

 
Pastaba. Įgyvendinimo lygio procentinės vertės susijusios su atitinkamu pritarimo lygiu. Į skaičiavimą 
neįtrauktos jau nebeaktualios rekomendacijos (du atvejai). 

Šaltinis: Audito Rūmai. 

Priimta Iš dalies priimta Nepriimta

Visiškai įgyvendinta 74 % 84 % 0 %

Įgyvendinta
dauguma atžvilgių

12 % 4 % 9 %

Įgyvendinta
kai kuriais atžvilgiais

10 % 0 % 18 %

Neįgyvendinta 4 % 12 % 73 %

Pritarimo lygis 

Įgyvendinimo lygis
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Išvada 

7.22. Dauguma specialiosios ataskaitos rekomendacijų (68 %) buvo įgyvendintos 
laiku. Palyginti su ankstesniais metais, visiškai arba dauguma atžvilgių įgyvendintų 
rekomendacijų dalis (80 %) išliko palyginti stabili. Dėl neįgyvendintų, kai kuriais 
atžvilgiais ar dauguma atžvilgių įgyvendintų rekomendacijų dar galima imtis papildomų 
veiksmų siekiant jas įgyvendinti. Atlikus analizę matyti, kad, kai audituojami subjektai 
pritaria audito rekomendacijoms, yra lengviau užtikrinti, kad būtų imtasi tinkamų 
tolesnių priemonių trūkumams, apie kuriuos pranešta, pašalinti. 
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Priedai 

7.1 priedas. Išsami 2017 m. rekomendacijų įgyvendinimo būklė pagal ataskaitas. Europos Komisija 

Terminų laikymasis:  laiku;  pavėluota;  terminas nesibaigė;  tolesnių veiksmų nėra;  įgyvendinimo terminas nenustatytas;  rekomendacija nebeaktuali. 

SA Ataskaitos 
pavadinimas Nr. SA dalis 

Įgyvendinimo lygis 
Terminų 

laikymasis Visiškai 
Dauguma 
atžvilgių Kai kuriais atžvilgiais Neįgyvendinta Nebeaktualu 

SA 1/2017 

Būtina dėti 
daugiau pastangų 
įgyvendinant 
tinklą 
„Natura 2000“, 
kad būtų 
išnaudotos visos 
jo galimybės 

1 c) 82 X 

2 d) 83 X 

3 b) 84 

Komisija nenustatė jokių naujų 
kompleksinių tinklo „Natura 2000“ 
rodiklių visiems ES fondams. Būtų 
naudinga nustatyti papildomų 
kompleksinių rodiklių, kuriais būtų 
galima tiksliau ir geriau sekti naudojant 
ES fondus gautus tinklo „Natura 2000“ 
vietovių rezultatus. 
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SA Ataskaitos 
pavadinimas Nr. SA dalis 

Įgyvendinimo lygis 
Terminų 

laikymasis Visiškai Dauguma 
atžvilgių Kai kuriais atžvilgiais Neįgyvendinta Nebeaktualu 

SA 2/2017 

Komisijos derybos 
dėl 2014–2020 m. 
partnerystės 
susitarimų ir 
sanglaudos 
programų: lėšos 
naudojamos 
tikslingiau 
atsižvelgiant į 
strategijos 
„Europa 2020“ 
prioritetus, tačiau 
veiksmingumo 
vertinimo tvarka 
darosi vis 
sudėtingesnė 

1 142 X 

2 b) 144 X 

3 151 X 

4(pirma dalis) 151 X 

5 (pirma įtrauka) 152 X 

5 (antra įtrauka) 152 X 

6 (pirma įtrauka) 154 

Komisija naudoja duomenis rengdama 
metines veiklos rezultatų apžvalgas ir 
strategines ataskaitas. Tai – aukšto lygio 
dokumentai, tačiau pernelyg bendro 
pobūdžio, kad būtų galima sutelkti 
dėmesį į lyginamąją analizę ir politinės 
patirties kaupimą 2014–2020 m. 
laikotarpiu. Išsami lyginamoji 
veiksmingumo analizė dar neatlikta ir 
lyginamoji analizė dar nenustatyta, kaip 
rekomenduota. Pasibaigus 2014–
2020 m. laikotarpiui, Komisija toliau 
nagrinės šį klausimą, atlikdama ex post 
vertinimą. 

6 (antra įtrauka) 154 X 
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SA Ataskaitos 
pavadinimas Nr. SA dalis 

Įgyvendinimo lygis 
Terminų 

laikymasis Visiškai Dauguma 
atžvilgių Kai kuriais atžvilgiais Neįgyvendinta Nebeaktualu 

SA 3/2017 ES pagalba Tunisui 

1 a) 65 X 

1 b) 65 X 

1 c) 65 X 

2 a) 70 X 

2 b) 70 X 

3 71 

Makrofinansinės paramos patvirtinimo 
procedūros nebuvo pakeistos ir 
Komisija nepateikė jokio pasiūlymo jas 
keisti, kaip rekomenduota. Audito 
Rūmų nurodyti trūkumai nepašalinti. 

4 73 X 
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SA Ataskaitos 
pavadinimas Nr. SA dalis 

Įgyvendinimo lygis 
Terminų 

laikymasis Visiškai Dauguma 
atžvilgių Kai kuriais atžvilgiais Neįgyvendinta Nebeaktualu 

SA 4/2017 

ES biudžeto 
apsauga nuo 
neteisėtų išlaidų: 
2007–2013 m. 
laikotarpiu 
Komisija dažniau 
naudojo 
prevencines 
priemones ir 
finansinius 
pataisymus 
sanglaudos srityje 

1 146 X 

2 147 X 

3 148 

Komisija mums pateikė tris lenteles su 
skirtingais prevencinių ir taisomųjų 
priemonių stebėsenos duomenimis ir 
paaiškino, kad stebėsena yra vykdoma 
įvairiais lygmenimis ir už ją atsakingi 
įvairūs asmenys. Stebėsena būtų 
veiksmingesnė, jeigu būtų sukurta ir 
išplėtota integruota stebėsenos 
sistema, kuri apimtų tiek prevencines 
priemones, tiek taisomąsias priemones. 

4 150 X 
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SA Ataskaitos 
pavadinimas Nr. SA dalis 

Įgyvendinimo lygis 
Terminų 

laikymasis Visiškai 
Dauguma 
atžvilgių Kai kuriais atžvilgiais Neįgyvendinta Nebeaktualu 

SA 5/2017 

Jaunimo 
nedarbas – ar kas 
nors pasikeitė 
įgyvendinus ES 
politiką? 

1 (pirma įtrauka) 164 X 

1 (antra įtrauka) 167 X 

2 167 X 

4 (pirma dalis) 172 X 

5 (pirma dalis) 173 X 

6 175 X 

7 (pirma įtrauka) 178 X 

7 (antra įtrauka) 178 X 
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SA Ataskaitos 
pavadinimas Nr. SA dalis 

Įgyvendinimo lygis 
Terminų 

laikymasis Visiškai 
Dauguma 
atžvilgių Kai kuriais atžvilgiais Neįgyvendinta Nebeaktualu 

SA 7/2017 

Nauja 
sertifikavimo 
įstaigų funkcija 
BŽŪP išlaidų 
srityje: teigiamas 
poslinkis vieno 
bendro audito 
modelio link, 
tačiau būtina 
pašalinti 
reikšmingus 
trūkumus 

1 92 X 

2 94 X 

3 (pirma įtrauka) 96 X 

3 (antra įtrauka) 96 X 

3 (trečia įtrauka) 96 X 

4 97 X 

5 (pirma įtrauka) 99 X 

5 (antra įtrauka) 99 X 

6 101 X 

7 (pirma įtrauka) 103 X 

7 (antra įtrauka) 103 X 
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SA Ataskaitos 
pavadinimas Nr. SA dalis 

Įgyvendinimo lygis 
Terminų 

laikymasis Visiškai Dauguma 
atžvilgių Kai kuriais atžvilgiais Neįgyvendinta Nebeaktualu 

SA 8/2017 

ES žuvininkystės 
kontrolė: reikia 
dėti daugiau 
pastangų 

1 b) 96 X 

2 a) 98 X 

2 b) 98 X 

3 d) 99 X 

3 e) 99 X 

3 f) 99 X 

3 g) 99 X 

3 h) 99 X 

4 b) 101 X 

4 e) 101 X 

SA 9/2017 

ES parama kovai 
su prekyba 
žmonėmis Pietų ir 
Pietryčių Azijoje 

1 (pirma įtrauka) 70 X 

1 (antra įtrauka) 70 X 

1 (trečia įtrauka) 70 X 

2 (pirma įtrauka) 72 X 

2 (antra įtrauka) 72 X 

216

https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=41459
https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=41523


SA Ataskaitos 
pavadinimas Nr. SA dalis 

Įgyvendinimo lygis 
Terminų 

laikymasis Visiškai Dauguma 
atžvilgių Kai kuriais atžvilgiais Neįgyvendinta Nebeaktualu 

2 (trečia įtrauka) 72 X 

2 (ketvirta 
įtrauka) 72 X 

SA 10/2017 

Teikiant ES 
paramą 
jauniesiems 
ūkininkams 
reikėtų daugiau 
dėmesio skirti 
veiksmingos kartų 
kaitos skatinimui 

1 (pirma įtrauka) 88 X 

1 (antra įtrauka) 88 X 

1 (trečia įtrauka) 88 X 

3 (pirma įtrauka) 90 X 

3 (trečia įtrauka) 90 X 
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SA Ataskaitos 
pavadinimas Nr. SA dalis 

Įgyvendinimo lygis 
Terminų 

laikymasis Visiškai Dauguma 
atžvilgių Kai kuriais atžvilgiais Neįgyvendinta Nebeaktualu 

SA 11/2017 

Centrinės Afrikos 
Respublikai skirtas 
ES patikos fondas 
„Bêkou“: daug 
žadanti pradžia, 
nepaisant kai 
kurių trūkumų 

1 (pirma įtrauka) 72 X 

1 (antra įtrauka) 72 

Komisija nustatė struktūrinio poreikių 
vertinimo principą kaip būtiną patikos 
fondo įsteigimo sąlygą, tačiau 
pripažįsta, kad metodika nebuvo 
parengta, o tai buvo Audito Rūmų 
specialiojoje ataskaitoje rekomenduota 
sąlyga siekiant užtikrinti vėlesnio 
analitinio darbo, kurį atlikus būtų matyti 
patikos fondo pridėtinė vertė ir 
pranašumas, palyginti su kitomis 
priemonėmis, tinkamumą. 

2 (pirma įtrauka) 76 X 

2 (antra įtrauka) 76 X 

2 (trečia įtrauka) 76 X 

2 (ketvirta 
įtrauka) 76 X 
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SA Ataskaitos 
pavadinimas Nr. SA dalis 

Įgyvendinimo lygis 
Terminų 

laikymasis Visiškai Dauguma 
atžvilgių Kai kuriais atžvilgiais Neįgyvendinta Nebeaktualu 

SA 12/2017 

Geriamojo 
vandens 
direktyvos 
įgyvendinimas: 
vandens kokybė ir 
prieiga prie 
vandens 
Bulgarijoje, 
Vengrijoje ir 
Rumunijoje 
pagerėjo, tačiau 
šioje srityje išlieka 
dideli investavimo 
poreikiai 

1 111 X 

2 a) 111 X 

2 b) 111 X 

2 c) 111 X 

2 d) 111 X 

4 113 X 
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SA Ataskaitos 
pavadinimas Nr. SA dalis 

Įgyvendinimo lygis 
Terminų 

laikymasis Visiškai 
Dauguma 
atžvilgių Kai kuriais atžvilgiais Neįgyvendinta Nebeaktualu 

SA 13/2017 

Bendra Europos 
geležinkelių eismo 
valdymo 
sistema – ar 
politinis 
sprendimas bus 
įgyvendintas? 

1 90 X 

2 90 X 

3 91 X 

4 a) 91 X 

4 b) 91 X 

4 c) 91 X 

4 d) 91 X 

5 91 X 

6 a) 91 X 

6 b) i) 91 X 

6 b) ii) 91 X 

7 92 X 

8 a) 92 X 

8 b) 92 X 
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SA Ataskaitos 
pavadinimas Nr. SA dalis 

Įgyvendinimo lygis 
Terminų 

laikymasis Visiškai Dauguma 
atžvilgių Kai kuriais atžvilgiais Neįgyvendinta Nebeaktualu 

SA 15/2017 

Ex ante sąlygos ir 
veiksmingumo 
rezervas 
sanglaudos 
politikos srityje – 
naujoviškos, bet 
dar 
neveiksmingos 
priemonės 

1 a) 111 

Ex ante sąlygų aktualumo ir 
naudingumo vertinimas nebuvo 
dokumentuotas ir dubliavimasis 
nepašalintas. Be to, kaip nurodyta 
Nuomonėje Nr. 6/2018, kai kurie 
siūlomi kriterijai gali neturėti poveikio 
efektyviam ir veiksmingam susijusio 
konkretaus tikslo įgyvendinimui.  

1 b) 111 X 

1 c) 111 

Nuomonėje Nr. 6/2018 pabrėžiama, kad 
kai kurie kriterijai yra dviprasmiški. Visų 
pirma siūlomose teminėse sąlygose, 
susijusiose su strategijų ir strateginių 
politikos programų rengimu, 
nepaaiškinama, kaip šios strategijos 
turėtų būti apibrėžtos, kokie subjektai 
turėtų būti atsakingi už jų įgyvendinimą, 
kokių pajėgumų reikia joms įgyvendinti 
ir jas taikyti ir, daugeliu atvejų, kaip jos 
turėtų būti stebimos. 

1 d) 111 X 
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SA Ataskaitos 
pavadinimas Nr. SA dalis 

Įgyvendinimo lygis 
Terminų 

laikymasis Visiškai Dauguma 
atžvilgių Kai kuriais atžvilgiais Neįgyvendinta Nebeaktualu 

2 a) 111 

Pagal Komisijos pasiūlymą dėl Bendrųjų 
nuostatų reglamento (2021–2027 m.), 
atlikdamos laikotarpio vidurio peržiūrą 
valstybės narės gali įvertinti konkrečiai 
šaliai skirtas rekomendacijas, socialinę ir 
ekonominę padėtį bei pasiektus 
tarpines reikšmes ir iš naujo įvertinti 
savo veiksmų programas. Po laikotarpio 
vidurio peržiūros veiksmų programoms 
skirtinas finansavimas viršija 6 % pagal 
veiklos lėšų rezervą. Tačiau, kaip 
nurodyta Nuomonėje Nr. 6/2018, 
esama tam tikrų trūkumų, susijusių su 
laikotarpio vidurio peržiūra, nes 
neaišku, kaip bus vertinamas 
veiksmingumas ir kokios bus šio 
vertinimo pasekmės. 
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SA Ataskaitos 
pavadinimas Nr. SA dalis 

Įgyvendinimo lygis 
Terminų 

laikymasis Visiškai Dauguma 
atžvilgių Kai kuriais atžvilgiais Neįgyvendinta Nebeaktualu 

2 b) 111 

X 
Nuomonėje 
Nr. 6/2018 

nurodyta, kad 
siūloma 

laikotarpio 
vidurio peržiūra 

daugiausia apims 
tik nurodytas 

išdirbio rodiklių 
vertes, o ne 

rezultatų 
rodiklius bet 

kokia forma, nes 
veiksmingumo 

plane nebus jokių 
rezultatų 

rodikliams 
nustatytų 

tarpinių reikšmių. 
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SA Ataskaitos 
pavadinimas Nr. SA dalis 

Įgyvendinimo lygis 
Terminų 

laikymasis Visiškai Dauguma 
atžvilgių Kai kuriais atžvilgiais Neįgyvendinta Nebeaktualu 

2 c) 111 

X 
Nėra nuostatų 

dėl sustabdymo 
ir finansinių 

pataisų, susijusių 
su nepakankamai 

pasiektomis 
tarpinėmis / tiksli

nėmis 
reikšmėmis. 

SA 16/2017 

Kaimo plėtros 
programavimas: 
reikia mažinti 
sudėtingumą ir 
daugiau dėmesio 
skirti rezultatams 

1 a) 100 X 

2 102 X 

3 104 X 

4 (pirma dalis) 104 X 

4 (antra dalis) 104 X 

5 104 X 

6 (pirma dalis) 109 X 

6 (antra dalis) 109 X 
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SA Ataskaitos 
pavadinimas Nr. SA dalis 

Įgyvendinimo lygis 
Terminų 

laikymasis Visiškai Dauguma 
atžvilgių Kai kuriais atžvilgiais Neįgyvendinta Nebeaktualu 

SA 18/2017 

Bendras Europos 
dangus: kultūra 
pakito, tačiau 
bendras dangus 
nesukurtas 

1 78 X 

2 a) 80 X 

2 b) 80 X 

3 81 X 

4 81 X 

5 82 X 

6 a) 83 X 

6 b) 83 X 

7 a) 87 X 

7 b) 87 X 

8 87 X 

9 a) 88 X 

9 b) 88 X 
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SA Ataskaitos 
pavadinimas Nr. SA dalis 

Įgyvendinimo lygis 
Terminų 

laikymasis Visiškai Dauguma 
atžvilgių Kai kuriais atžvilgiais Neįgyvendinta Nebeaktualu 

SA 19/2017 

Importo 
procedūros: 
teisinės sistemos 
trūkumai ir 
neveiksmingas 
įgyvendinimas 
daro poveikį ES 
finansiniams 
interesams 

1 143 Nepaisant veiksmų, kurių imtasi 
rengiant muitų nepriemokos 
apskaičiavimo metodiką, ši nepriemoka 
nebuvo apskaičiuota. 

2 145 X 

3 145 X 

4 a) 146 X 

4 b) 146 X 

5 146 X 

6 a) 147 Sistemų atnaujinimo valstybėse narėse 
kontrolės patikros dar nebuvo atliktos 
visose šalyse. 

6 b) 147 Iki šiol atliktas darbas, kad būtų galima 
priimti ES masto sprendimus dėl 
vertinimo, dar yra parengiamajame 
etape. Rezultatai, kurių reikės norint 
nuspręsti, ar būsimi teisės aktai yra 
būtini, dar nepateikti. 

7 148 X 

8 a) 149 X 
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SA Ataskaitos 
pavadinimas Nr. SA dalis 

Įgyvendinimo lygis 
Terminų 

laikymasis Visiškai Dauguma 
atžvilgių Kai kuriais atžvilgiais Neįgyvendinta Nebeaktualu 

8 b) 149 X 

8 c) 149 X 

SA 20/2017 

ES finansuojamos 
paskolų garantijų 
priemonės – 
rezultatai 
teigiami, tačiau 
reikia tiksliau 
apibrėžti paramos 
gavėjus ir veiklą 
koordinuoti 
atsižvelgiant į 
nacionalines 
schemas 

1 a) 109 X 

1 b) 109 

Buvo dedama pastangų surinkti 
duomenis apie valdymo sąnaudas. 
Tačiau duomenų rinkimą reikia 
tobulinti. 

2 a) 112 

Naujajame priimtame reglamente 
atsižvelgiama į rekomendacijos 
aplinkybes. Dėl tinkamumo kriterijų 
nustatymo ir patvirtinimo vyksta 
derybos. 

2 b) 112 X 

2 c) 112 X 

3 a) 114 X 

3 b) 114 X 

4 a) 115 X 

4 b) 115 X 

4 c) 115 X 
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SA Ataskaitos 
pavadinimas Nr. SA dalis 

Įgyvendinimo lygis 
Terminų 

laikymasis Visiškai Dauguma 
atžvilgių Kai kuriais atžvilgiais Neįgyvendinta Nebeaktualu 

4 d) 115 X 

SA 21/2017 

Žalinimas – 
sudėtingesnė 
pajamų rėmimo 
sistema, 
aplinkosaugos 
požiūriu dar 
neveiksminga 

1 a) 83 

Pasiūlyme dėl naujojo BŽŪP reglamento 
visų valstybių narių prašoma savo 
strateginiuose planuose parengti 
intervencijos logiką, grindžiamą poreikių 
vertinimu ir prioritetų analize. Tačiau, 
kaip nurodyta mūsų nuomonėje 
Nr. 7/2018, Audito Rūmai mano, kad 
pasiūlyme nėra būtinų efektyvios 
veiksmingumo sistemos elementų. 
Pasiūlyme atsakomybė už prioritetų 
nustatymą intervencinių priemonių 
rūšims perduodama valstybėms narėms 
ir šiuo metu neaišku, kaip Komisija 
vertins valstybių narių strateginius 
planus, kad užtikrintų aplinkos ir 
klimato srities užmojus. 

1 b) 83 X 

1 c) 83 X 

2 a) 
(pirma įtrauka) 83 X 

2 a) 
(antra įtrauka) 83 X 
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SA Ataskaitos 
pavadinimas Nr. SA dalis 

Įgyvendinimo lygis 
Terminų 

laikymasis Visiškai Dauguma 
atžvilgių Kai kuriais atžvilgiais Neįgyvendinta Nebeaktualu 

2 a) 
(trečia įtrauka) 83 X 

2 b) 
(pirma įtrauka) 83 X 

2 b) 
(antra įtrauka) 83 X 

2 c) 83 X 

Šaltinis: Audito Rūmai. 
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7.2 priedas. Išsami 2017 m. rekomendacijų įgyvendinimo būklė pagal ataskaitas. Kiti audituojami 
subjektai 

Terminų laikymasis:  laiku;  pavėluota;  terminas nesibaigė;  tolesnių veiksmų nėra;  įgyvendinimo terminas nenustatytas;  rekomendacija nebeaktuali. 

SA Ataskaitos 
pavadinimas Nr. SA 

dalis 

Įgyvendinimo lygis Terminų 
laikymasis 

Visiškai Dauguma 
atžvilgių Kai kuriais atžvilgiais Neįgyvendinta Nebeaktualu 

SA 9/2017 ES parama kovai 
su prekyba 
žmonėmis Pietų ir 
Pietryčių Azijoje 

Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) 

1 
(ketvirta 
įtrauka) 

70 X 

SA 22/2017 Rinkimų 
stebėjimo misijos: 
dėtos pastangos 
siekiant atsižvelgti 
į rekomendacijas, 
tačiau būtinas 
geresnis 
stebėjimas 

Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) 

1 (pirma 
įtrauka) 

128 X 

1 (antra 
įtrauka) 

128 X 

2 (pirma 
įtrauka) 

128 X 

2 (antra 
įtrauka) 

128 X 

3 (pirma 
įtrauka) 

128 X 
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SA Ataskaitos 
pavadinimas Nr. SA 

dalis 

Įgyvendinimo lygis Terminų 
laikymasis 

Visiškai Dauguma 
atžvilgių Kai kuriais atžvilgiais Neįgyvendinta Nebeaktualu 

3 (antra 
įtrauka) 

128 X 

4 (pirma 
įtrauka) 

128 X 

4 (antra 
įtrauka) 

128 X 

5 (pirma 
įtrauka) 

128 X 

5 (antra 
įtrauka) 

128 X 

5 (trečia 
įtrauka) 

128 X 

Šaltinis: Audito Rūmai. 
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Papildinājums 

Revīzijas pieeja un metodoloģija 
1) Mūsu lietderības revīzijas metodoloģija ir izklāstīta mūsu AWARE platformā. Mēs

veicam revīzijas saskaņā ar Augstāko revīzijas iestāžu starptautiskajiem
standartiem (ISSAI) lietderības revīzijām.

1. DAĻA. 1. nodaļa: Snieguma satvars
2) Katru gadu mēs aplūkojam citu snieguma satvara aspektu. Galvenais revīzijas

jautājums, ko atlasījām šā gada pārskatam, ir tas, kā Komisija un likumdevēji ir
izmantojuši pieredzi, kas gūta iepriekšējos daudzgadu finanšu shēmas (DFS)
periodos, lai uzlabotu 2021.–2027. gada izdevumu programmu izstrādi un
sniegumu.

3) Atbildot uz šo jautājumu, mēs pievērsāmies gūtajai pieredzei, kas ir būtiska
programmu sniegumam, un analizējām, vai

o ir ieviests process, kas ļauj Komisijai iestrādāt gūto pieredzi tiesību aktu
priekšlikumos;

o Komisijas tiesību aktu priekšlikumos ir ņemta vērā pieredze, kas iegūta no
revīzijām, ietekmes novērtējumiem un citiem izvērtējumiem;

o Eiropas Parlamenta un Padomes pieņemtus būtiskus grozījumus, kas varētu
ietekmēt ierosināto izdevumu programmu sniegumu, var sasaistīt ar
ietekmes novērtējumiem (tostarp likumdevēju sagatavotiem novērtējumiem)
vai citiem gūtās pieredzes avotiem.

4) Mūsu analīzes pamatā bija izlase, kurā iekļāvām likumdošanas procedūras saistībā
ar piecām no 48 izdevumu programmām, kas darbojās 2021.–2027. gada periodā:
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Kohēzijas fonds (KF), Eiropas
Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF), Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku
attīstībai (ELFLA) un Kaimiņattiecību, attīstības un starptautiskās sadarbības
instruments (NDICI). Kopā šīs piecas programmas veido aptuveni 60 % no perioda
plānotajiem izdevumiem. Galvenie atlases kritēriji bija finanšu būtiskums un tas,
ka mēs esam snieguši atzinumus par Komisijas tiesību aktu priekšlikumiem šīm
programmām.

232

https://www.issai.org/professional-pronouncements/
https://www.issai.org/professional-pronouncements/


5) Šā pārskata sagatavošanas gaitā tika izskatīti šādi dokumenti:

a) ietekmes novērtējumi piecām atlasītajām 2021.–2027. gada izdevumu
programmām,

b) vidusposma novērtējumi par attiecīgajām 2014.–2020. gada izdevumu
programmām,

c) ex post novērtējumi par attiecīgajām 2007.–2013. gada izdevumu
programmām,

d) attiecīgajā gadījumā mūsu pašu revīzijas ziņojumi un apskati,

e) Komisijas priekšlikumi un to grozījumi likumdošanas procedūrās, kas
uzskaitītas 1. tabulā.

1. tabula. Aplūkotās likumdošanas procedūras

Likumdošanas procedūra Regula 

2018/0197/COD ERAF un KF regula 

2018/0196/COD Kopīgo noteikumu regula 

2018/0216/COD KLP stratēģisko plānu regula* 

2018/0218/COD Tirgus kopīgā organizācija* 

2018/0217/COD KLP horizontālā regula* 

2018/0243/COD NDICI regula 

2018/0132/APP DFS regula 
*Tiesību akta priekšlikums – kad mēs beidzām revīzijas darbu, regula vēl nebija pieņemta.

Avots: ERP.

6) Veicot revīziju, mēs rīkojām neklātienes sanāksmes un apmainījāmies ar e-pasta
vēstulēm ar Komisiju (Ģenerālsekretariātu, Budžeta
ģenerāldirektorātu (BUDG ĢD), Lauksaimniecības un lauku attīstības
ģenerāldirektorātu (AGRI ĢD), Reģionālās politikas un pilsētpolitikas
ģenerāldirektorātu (REGIO ĢD), Migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorātu
(HOME ĢD) un Starptautisko partnerību ģenerāldirektorātu (INTPA ĢD)) un
Regulējuma kontroles padomi. Galvenais šīs saziņas temats bija noskaidrot, kā ir
izstrādātas un kā darbojas atbilstoši Komisijas labāka regulējuma pieejai veidotās
procedūras un pasākumi, kuru mērķis ir apzināt un praksē izmantot novērtējumos
iegūto pieredzi un nodrošināt ietekmes novērtējumu un citu izvērtējumu
pienācīgu kvalitāti.
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7) Mēs rīkojām neklātienes sanāksmes un apmainījāmies ar e-pasta vēstulēm arī ar
Eiropas Parlamenta un Padomes ģenerālsekretariātu pārstāvjiem. Šīs saziņas
galvenais mērķis bija saprast, kā šīs abas iestādes (kā likumdevējas) ir īstenojušas
Iestāžu nolīgumu par labāku likumdošanas procesu, kad tās sagatavo ietekmes
novērtējumus būtisku grozījumu veikšanai Komisijas tiesību aktu priekšlikumos.

2. DAĻA. 2.–6. nodaļa: ES izdevumu programmu sniegums
8) No 2. līdz 6. nodaļai mēs apskatījām rezultātus, kas sasniegti ar ES programmām

2014.–2020. gada DFS 1.a, 1.b, 2., 3. un 4. izdevumu kategorijā. Mūsu mērķis bija
noteikt, cik lielā mērā ir pieejama attiecīgā snieguma informācija, un,
pamatojoties uz šo informāciju, novērtēt, cik sekmīgs faktiski ir bijis ES izdevumu
programmu sniegums.

Mūsu izlase 

9) 2014.–2020. gada DFS bija 58 izdevumu programmas. Mūsu novērtējumam
atlasījām piecas no tām (sk. 2. tabulu) – pa vienai no katras DFS kategorijas.
Galvenais programmu atlases kritērijs bija finanšu būtiskums: katrā izdevumu
kategorijā mēs atlasījām lielāko vai otru lielāko programmu (pēc budžeta),
pirmkārt, izslēdzot tās programmas, kuras bija iekļautas 2019. gada snieguma
pārskatā. Kopā ņemot, piecas mūsu izraudzītās izdevumu programmas veido 19 %
no visiem maksājumiem, kas veikti līdz 2020. gada beigām attiecībā pret 2014.–
2020. gada DFS saistībām. Tās deviņas programmas, kuras aptvērām 2019. gadā
snieguma pārskatā, veidoja 74 % no kopējiem maksājumiem līdz 2019. gada
beigām.
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2. tabula. Mūsu izdevumu programmu izlase 2.–6. nodaļai

Nodaļa DFS kategorija Atlasītā izdevumu programma 

2 1.a Konkurētspēja izaugsmei un
nodarbinātībai Erasmus+ 

3 1.b Ekonomikas, sociālā un
teritoriālā kohēzija Eiropas Sociālais fonds (ESF) 

4 2. Ilgtspējīga izaugsme: dabas
resursi

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fonds (EJZF) 

5 3. Drošība un pilsonība
Iekšējās drošības fonda finansiāla 
atbalsta instruments ārējām robežām 
un vīzām (ISF-BV) 

6 4. Globālā Eiropa Pirmspievienošanās palīdzības 
instruments (IPA II) 

Avots: ERP. 

10) Katrai izdevumu programmai ir viens līdz divdesmit mērķi (vispārīgi un/vai
konkrēti), uz kuriem mēs atsaucamies, pamatojoties uz Komisijas 2022. gada
budžeta projektam pievienotajiem programmu pārskatiem. Mēs pārbaudījām
izdevumu programmu sniegumu, salīdzinot rezultātus ar šo mērķu izlasi (sk. 2.1.,
3.1., 4.1., 5.1. un 6.1. pielikumu). Mēs aptvērām visus vispārīgos mērķus, kā arī
konkrēto mērķu izlasi, tajā iekļaujot tos konkrētos mērķus, kas ir būtiski un kas ir
saistīti ar kādu no vispārīgajiem mērķiem un augstāka līmeņa ES mērķiem.

Snieguma informācijas novērtējums 

11) Mūsu novērtējuma pamatā ir Komisijas snieguma informācija, tostarp

a) 2020. gada pārvaldības un snieguma ziņojums (AMPR),

b) attiecīgie programmu pārskati, kas pievienoti 2022. gada budžeta projektam,

c) attiecīgo ģenerāldirektorātu 2020. gada darbības pārskati,

d) 2014.–2020. gada un 2007.–2013. gada DFS programmu snieguma
novērtējumi,

e) dažādi snieguma ziņojumi par konkrētām programmām.

12) Mēs papildinājām šo informāciju ar jaunākajiem konstatējumiem, kas gūti mūsu
pašu revīzijās un pārbaudēs, bet tie nebija izsmeļoši un neaptvēra katras atlasītās
programmas mērķus.
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13) Mēs pārbaudījām Komisijas snieguma informāciju, lai pārliecinātos par ticamības
iespaidu un atbilstību saviem konstatējumiem, bet mēs nerevidējām tās
uzticamību.

14) Mēs galvenokārt izmantojām nesenāko informāciju par jaunākajām 2014.–
2020. gada DFS ES izdevumu programmu redakcijām. Ņemot vērā to, ka šo
programmu ex post novērtējumi tiks sagatavoti tikai labu laiku pēc perioda
beigām un ka par visām programmām nav pieejami vidusposma novērtējumi,
mums bieži nācās atsaukties uz iepriekšējo 2007.–2013. gada DFS programmu
snieguma informāciju. To darot, mēs ņēmām vērā programmu izstrādes un
īstenošanas izmaiņas starp abiem periodiem.

Rādītāju analīze 

15) Novērtējot sniegumu, mēs analizējām snieguma rādītāju informāciju, kas dota
attiecīgajos 2022. gada budžeta projektam pievienotajos programmu pārskatos.
Šo informāciju salīdzinājām arī ar iepriekšējiem programmu pārskatiem.

16) Uz piecām mūsu izlasē iekļautajām programmām kopā attiecas 114 rādītāji, kas ir
vairāk nekā uzskaitīts programmu pārskatos. Tas tādēļ, ka programmu pārskatos
rādītāji bieži sastāv no diviem vai vairākiem apakšrādītājiem, no kuriem katram ir
atsevišķas bāzes līnijas, galamērķi un sasniegtās faktiskās vērtības. Katru šādu
apakšrādītāju mēs uzskaitījām kā atsevišķu rādītāju.

17) Mēs klasificējām visus rādītājus kā tiešo rezultātu, koprezultāta vai ietekmes
rādītājus, pamatojoties uz Komisijas labāka regulējuma pamatnostādnēs
noteiktajiem kritērijiem. Reizēm Komisija tos pašus rādītājus klasificē atšķirīgi.
Mūsu veiktā rādītāju analīze ietvēra galamērķa sasniegšanas progresa aprēķinu,
katrā gadījumā izmantojot attiecīgo bāzes līniju (sk. 3. tabulu). To bija iespējams
izdarīt tikai tad, kad bija pieejami skaitliski dati par bāzes līniju, galamērķi un
jaunākajām faktiskajām vērtībām.

3. tabula. Virzības uz galamērķi aprēķins (salīdzinājumā ar bāzes līniju)

Bāzes 
vērtība 

Jaunākā 
faktiskā 
vērtība 

Galamērķis Aprēķins 
Virzība uz 
galamērķa 

sasniegšanu 

20 40 70 (40–20)/(70–20) 40 % 
Avots: ERP. 

236

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0219&from=LV


18) Turklāt katram rādītājam mēs novērtējām, vai

o rādītājam ir skaidrs galamērķis (un vai tas bija kvantitatīvs vai kvalitatīvs) – sk.
(20). punktu,

o rādītāja izpilde pietiekami virzās uz galamērķa sasniegšanu (ņemot vērā visus
starpposma mērķus un līdzšinējo virzību) – sk. (21). punktu,

o Komisijas novērtējums par virzības pietiekamību aptuveni atbilda mūsu
novērtējumam – sk. (22). punktu.

19) Dažiem rādītājiem, kurus izvēlējāmies galvenokārt tāpēc, ka tie ir saistīti ar
programmas galvenajām darbībām un mērķiem, mūsu analīzes rezultātus esam
sīkāk izklāstījuši grafiski 1. attēlā.

1. attēls. Atlasīto rādītāju analīzes grafiskais attēlojums ar paplašinātiem
apzīmējumiem

Avots: ERP. 

Bāzes līnijas gads un galamērķa gads. 
Virzība ir normalizēta, tātad 

bāzes līnija = 0 % un galamērķis = 100 %

2012 2022

70 % (2020)

Starpposma mērķis un gads, 
kurā tas būtu jāsasniedz

Virzība uz galamērķi un 
gads, kurā tas tika sasniegts 

Vai Komisijas novērtējums 
par virzību pamatā atbilst 

mūsējam?

Jā

Nē

Vai rādītāja virzība ir 
pietiekama galamērķa 

sasniegšanai (ņemot vērā 
visus starpposma mērķus un 

līdzšinējo virzību)?

Jā

Nē

Nav skaidrs: datu 
nav, dati ir veci vai 
nepilnīgi

Galamērķa veids

Kvanitatīvs

Kvalitatīvs

Galamērķa nav vai 
tas ir neskaidrs

Starpposma 
mērķis 90 % 

(2018)
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20) Kvantitatīvu, kvalitatīvu un neskaidru mērķu piemēri ir sniegti 4. tabulā. Ja
galamērķis nav kvantitatīvs, virzību uz tā sasniegšanu nevar aprēķināt procentuālā
izteiksmē. Virzību nav iespējams noteikt tiem rādītājiem, kuriem galamērķa nav
vai kuriem tas ir neskaidrs.

4. attēls. Galamērķa veidu piemēri

Galamērķa veids Piemērs 

kvantitatīvs Mācībās piedalījušies 20 000 dalībnieku. 

kvalitatīvs Nostiprināts tiesiskums. 

neskaidrs Galamērķis ir izteikts citādās vienībās nekā bāzes līnija un 
faktiskie rezultāti, tāpēc ir apgrūtināts salīdzinājums. 

Avots: ERP. 

21) 5. tabulā ir sniegti piemēri tam, kā mēs novērtējām, vai konkrētā rādītāja izpilde
virzās uz galamērķi. Ir izskaidroti mūsu kritēriji, kurus mēs nepiemērojām
automātiski, bet rādītājus pārbaudījām pa vienam, pamatojoties uz pieejamo
informāciju apvienojumā ar profesionālu spriedumu.

5. tabula. Piemēri mūsu novērtējumam par to, vai rādītāji virzās uz
galamērķi

Programmu pārskatos 
sniegtā informācija 

Mūsu 
novērtējums Kritēriji un pamatojums 

Bāzes līnija (2013): 50 
Galamērķis (2023): 150 
Starpposma mērķis 
(2018): 100 
Jaunākā vērtība (2018): 
90 
Iepriekšējās vērtības 
(2017): 80; (2016): 70 

nepietiekama 
virzība 

Kritērijs: Gadījumos, kad ir izvirzīts 
starpposma mērķis tam gadam, par 
kuru mums ir jaunākie dati, rādītājs 
pietiekami virzās uz galamērķi tad, ja 
starpposma mērķis ir sasniegts. 

Pamatojums: Starpposma mērķis 
nav sasniegts. 
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Programmu pārskatos 
sniegtā informācija 

Mūsu 
novērtējums Kritēriji un pamatojums 

Bāzes līnija (2013): 50 
Galamērķis (2023): 150 
Starpposma mērķis 
(2019): 100 
Jaunākā vērtība (2018): 
90 
Iepriekšējās vērtības 
(2017): 80; (2016): 70 

pietiekama 
virzība 

Kritērijs: Gadījumos, kad nav 
izvirzīts starpposma mērķis gadam, 
par kuru mums ir jaunākie dati, bet 
ir starpposma mērķis citam gadam, 
rādītājs pietiekami virzās uz 
galamērķi tad, ja ir sasniegts šis cita 
gada starpposma mērķis. 

Pamatojums: Ņemot vērā stabilo 
virzību uz galamērķi 2016.–
2018. gadā, 2019. gada galamērķis, 
visticamāk, tiks sasniegts. 

Bāzes līnija (2013): 50 
Galamērķis (2023): 150 
Starpposma mērķis: nav 
Jaunākā vērtība (2018): 
80 
Iepriekšējās vērtības 
(2017): 75; (2016): 70, 
(2015): 60; (2014): 55 

nepietiekama 
virzība 

Kritērijs: Gadījumos, kad 
starpposma mērķu nav, rādītājs 
pietiekami virzās uz galamērķi tad, ja 
līdz šim panāktā virzība kopumā 
lineāri progresē no bāzes līnija uz 
galamērķi vai ja līdz šim faktiskās 
vērtības uzrāda “eksponenciālāku” 
virzības profilu ar lēnu sākumu un 
paātrinājumu turpmākajos gados. 

Pamatojums: Virzība uz galamērķi ir 
30 %, kas ir ievērojami zemāk par 
50 % lineāro vērtību, kuru varētu 
sagaidīt īstenošanas vidusposmā, un 
līdz šim faktiskās vērtības neuzrāda 
paātrinājumu. 
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Programmu pārskatos 
sniegtā informācija 

Mūsu 
novērtējums Kritēriji un pamatojums 

Bāzes līnija (2013): 50 
Galamērķis (2023): 150 
Starpposma mērķis: nav 
Jaunākā vērtība (2018): 
80 
Iepriekšējās vērtības 
(2017): 63; (2016): 55, 
(2015): 52; (2014): 51 

pietiekama 
virzība 

Kritērijs: Gadījumos, kad 
starpposma mērķu nav, rādītājs 
pietiekami virzās uz galamērķi tad, ja 
līdz šim panāktā virzība kopumā 
lineāri progresē no bāzes līnija uz 
galamērķi vai ja līdz šim faktiskās 
vērtības uzrāda “eksponenciālāku” 
virzības profilu ar lēnu sākumu un 
paātrinājumu turpmākajos gados. 

Pamatojums: Virzība uz galamērķi ir 
30 %, kas ir ievērojami zemāk par 
50 % lineāro vērtību, kuru varētu 
sagaidīt īstenošanas vidusposmā. 
Tomēr līdz šim reģistrētās faktiskās 
vērtības skaidri liecina par 
paātrinājumu, kas, ja to saglabās, 
norāda uz to, ka, visticamāk, 
mērķrādītājs tiks sasniegts. 

Bāzes līnija (2013): 50 
Galamērķis (2023): 
palielinājums 
Starpposma mērķis: nav 
Jaunākā vērtība (2018): 
60 
Iepriekšējās vērtības 
(2017): 56; (2016): 55, 
(2015): 52; (2014): 51 

pietiekama 
virzība 

Kritērijs: Gadījumos, kad nav 
skaitliska galamērķa, rādītājs 
pietiekami virzās uz galamērķi tad, ja 
līdz šim ir sasniegti šā mērķa 
nosacījumi vai, iespējams, tie tiks 
sasniegti. 

Pamatojums: Skaitļos neizteiktais 
galamērķis ir “palielinājums”, un 
visas līdz šim reģistrētās vērtības ir 
virs bāzes līnijas, tādējādi izpildot 
galamērķa nosacījumus. 

Bāzes līnija (2013): 50 
Galamērķis (2023): 
uzturēšana 
Starpposma mērķis: nav 
Jaunākā vērtība (2018): 
40 
Iepriekšējās vērtības 
(2017): 46; (2016): 49, 
(2015): 52; (2014): 51 

nepietiekama 
virzība 

Kritērijs: Gadījumos, kad nav 
skaitliska galamērķa, rādītājs 
pietiekami virzās uz galamērķi tad, ja 
ir sasniegti šā mērķa nosacījumi vai, 
iespējams, tie tiks sasniegti. 

Pamatojums: Galamērķis ir vismaz 
bāzes līnijas “uzturēšana”, bet 
jaunākā faktiskā vērtība ir par 20 % 
zemāka nekā bāzes līnija. 
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Programmu pārskatos 
sniegtā informācija 

Mūsu 
novērtējums Kritēriji un pamatojums 

Bāzes līnija (2013): 50 
Galamērķis (2023): 150 
Starpposma mērķis: nav 
Jaunākās vērtības (2018): 
90 

neskaidra 
virzība 

Kritērijs: Gadījumos, kad 
starpposma mērķu nav, rādītājs 
pietiekami virzās uz galamērķi tad, ja 
līdz šim panāktā virzība kopumā 
lineāri progresē no bāzes līnija uz 
galamērķi vai ja līdz šim faktiskās 
vērtības uzrāda “eksponenciālāku” 
virzības profilu ar lēnu sākumu un 
paātrinājumu turpmākajos gados. 

Pamatojums: Virzība uz galamērķi ir 
40 %, kas ir 10 procentpunktus 
zemāka par 50 % lineāro vērtību, 
kuru varētu sagaidīt īstenošanas 
vidusposmā. Nav pieejami citi dati, 
kas parādītu, vai virzība uz galamērķi 
ir bijusi lineāra vai eksponenciālāka. 

Bāzes līnija (2013): 50 
Galamērķis: nav definēts 
Starpposma mērķis: nav 
Jaunākā vērtība (2018): 90 

neskaidra 
virzība 

Pamatojums: Ja galamērķa nav, 
nevar novērtēt, vai rādītājs 
pietiekami virzās uz tā sasniegšanu. 

Bāzes līnija (2013): 50 
Galamērķis (2023): 150 
Starpposma mērķis 
(2019): 100 
Jaunākā vērtība: nav datu 

neskaidra 
virzība 

Pamatojums: Ja nav datu par virzību 
uz galamērķi, nevar novērtēt, vai 
rādītājs virzās uz tā sasniegšanu. 

Avots: ERP. 

22) Komisija 2022. gada budžeta projektam pievienotajos programmu pārskatos
pirmo reizi novērtēja rādītāju virzību uz galamērķiem šādā klasifikācijā:
“pietiekama virzība”, “mērena virzība” vai “jāpievērš uzmanība”. Vēl ir arī
klasifikācija “nav datu”, kurā ieskaita tos rādītājus, par kuriem nav paziņoti
rezultāti. Šī klasifikācija atšķiras no mūsējās, kurā rādītājiem ir vai nu “pietiekama
virzība”, vai arī “nepietiekama virzība”, kā arī tā var būt “neskaidra” gadījumos,
kad rādītājam trūkst datu, tie ir veci vai nepārliecinoši vai nav noteikti skaidri
galamērķi. 6. tabulā ir parādīts, kādos gadījumos mēs uzskatām, ka Komisijas
rādītāju virzības novērtējums aptuveni atbilst mūsu novērtējumam “pietiekama
virzība”.
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6. tabula. Komisijas virzības novērtējuma atbilsme mūsu novērtējamam
“pietiekama virzība”

ERP novērtējums Komisijas novērtējums Vai Komisijas novērtējums 
pamatā atbilst mūsējam? 

pietiekama 
virzība 

Pietiekama virzība 

Mērena virzība 

Jāpievērš uzmanība 

Nav datu 

nepietiekama 
virzība 

Pietiekama virzība 

Mērena virzība 

Jāpievērš uzmanība 

Nav datu 

neskaidra virzība 

Pietiekama virzība 

Mērena virzība Reizēm var saskatīt atbilsmi, 
bet to nevar teikt par visiem 
gadījumiem. Jāpievērš uzmanība 

Nav datu 

Avots: ERP. 

23) Mūsu rādītāju analīzes pamatā ir Komisijas dati, kurus neesam revidējuši. Taču
izskatījām Komisijas programmu pārskatus un veicām, mūsuprāt, nepieciešamos
labojumus. Divi visizplatītākie labojumi bija šādi: 1) tiešo rezultātu rādītājiem
(piemēram, finansēto projektu skaits) atjaunojām bāzes līniju nulle, ja programmu
pārskatos par bāzes līniju bija noteikts kāds iepriekšējā perioda salīdzinošs skaitlis;
2) gada vērtības konvertējām kumulatīvajās vērtībās, ja rādītāji bija kumulatīvi.
Mūsu novērtējums par to, vai rādītāju virzība ir pietiekama, ir saistīts ar mūsu
analīzi par varbūtību, ka konkrētais rādītājs termiņā sasniegs galamērķi. Tomēr
šajā analīzē nav ietverts ne rādītāja nozīmīgums attiecībā uz programmas
mērķiem un darbībām, ne galamērķa vērienīgums. Piemēram, saskaņā ar
programmu īstenotās darbības var neietekmēt rādītāju vai tas var nebūt saistīts ar
programmas mērķi, un attiecīgais galamērķis var būt nepietiekami vai pārāk
vērienīgs. Tāpēc rādītāji paši par sevi ne vienmēr atspoguļo programmas mērķu
sasniegšanu. Programmas snieguma pilnīga analīze paredz rādītāju datu analīzi
kopā ar citu kvantitatīvu un kvalitatīvu informāciju.

Jā

Jā

Nē

Nē

Nē

Nē

Jā
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3. DAĻA. 7. nodaļa: Ieteikumu ieviešanas pārbaude 
24) Mūsu īpašo ziņojumu ieteikumu ieviešanas pārbaude ir regulārs uzdevums. 

Septītajā nodaļā mēs analizējam, cik lielā mērā ir īstenoti 2017. gadā publicētajos 
īpašajos ziņojumos sniegtie ieteikumi. Ieteikumus grupējam šādi: “pilnībā 
ieviests”, “ieviests lielākajā daļā aspektu”, “ieviests dažos aspektos” vai “nav 
ieviests”. 
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Institucijų atsakymai į Europos Audito 
Rūmų ataskaitoje „ES biudžeto 

veiksmingumas. Padėtis 2020 m. 
pabaigoje“ pateiktas pastabas 
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EUROPOS KOMISIJOS ATSAKYMAI Į EUROPOS AUDITO RŪMŲ ATASKAITOS „ES 

BIUDŽETO VEIKSMINGUMAS. PADĖTIS 2020 M. PABAIGOJE“ PASTABAS 

1 SKYRIUS. VEIKSMINGUMO SISTEMA 

 

ĮVADAS 

1.2. Komisija teigiamai vertina Audito Rūmų darbą, susijusį su ES biudžeto veiksmingumu ir tuo, kad 

Audito Rūmai pripažino pagrindinį geresnio reglamentavimo vaidmenį užtikrinant, kad įgyta 

patirtimi, susijusia su finansinių programų įgyvendinimu, būtų pasinaudota tobulinant jų struktūrą ir 

veiksmingumą. Per daugybę metų Komisija sukūrė tarptautiniu lygmeniu pripažintą vertinimų ir 

poveikio vertinimų sistemą, kuri atliko esminį vaidmenį rengiant pasiūlymus dėl 2021–2027 m. 

daugiametės veiksmingumo sistemos.  

Komisijos pasiūlymai yra pirmasis teisėkūros proceso žingsnis. Galutinė programos struktūra yra 

teisėkūros derybų, kuriose dalyvauja Europos Parlamentas ir Taryba, rezultatas. Todėl esama bendros 

atsakomybės užtikrinti, kad būtų tinkamai atsižvelgta į įgytą patirtį, susijusią su programos 

veiksmingumu. Todėl, kaip nustatyta Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros, Komisija 

mano, kad dėl pagrindinių jos pasiūlymų pakeitimų turėtų būti atliktas poveikio vertinimas. 

Komisija yra visiškai įsipareigojusi toliau stiprinti šią sistemą, be kita ko, tai daryti srityse, kuriose 

Audito Rūmai rekomendavo atlikti patobulinimus. Pavyzdžiui, Komisija pasiūlė horizontaliąsias 

nuostatas dėl vertinimų laiko, siekdama padėti užtikrinti, kad rengiant būsimas programas būtų laiku 

prieinama atitinkama informacija. Vertinimai ir poveikio vertinimai taip pat priklauso nuo to, ar iš 

valstybių narių ir paramos gavėjų gaunami kokybiški duomenys. Komisija stengsis užtikrinti, kad po 

vertinimų būtų imamasi tinkamų veiksmų, kad palaipsniui būtų stiprinami kiekybiniai poveikio 

vertinimų aspektai, kai tai įmanoma ir proporcinga, ir kad įrodymai, kuriais grindžiamos teisėkūros 

iniciatyvos, taptų vis lengviau prieinami tiek Europos Parlamentui, tiek Tarybai, kad būtų tęsiamas 

darbas. 

Šios ataskaitos 2–6 skyriuose pateikiamas Audito Rūmų atliktas penkių pasirinktų išlaidų programų 

veiksmingumo vertinimas, remiantis 2020 m. pabaigos duomenimis. Komisijos manymu, 

programomis teigiamai prisidedama siekiant ES prioritetų ir tikslų. Iš 2020 m. pabaigoje prieinamos 

kokybinės ir kiekybinės veiksmingumo informacijos matyti, kad programose daroma tinkama pažanga 

siekiant programavimo laikotarpio pradžioje nustatytų siektinų reikšmių, nepaisant COVID-19 

pandemijos sukeltų problemų. Nors 2020 m. buvo paskutiniai 2014–2020 m. daugiametės finansinės 

programos įgyvendinimo metai, tokios programos kaip Europos socialinis fondas, Europos jūrų 

reikalų ir žuvininkystės fondas, Vidaus saugumo fondas ir Pasirengimo narystei pagalbos priemonė, 

artimiausius keletą metų toliau bus įgyvendinamos ir duos rezultatų. Galutines išvadas dėl 2014–

2020 m. programų veiksmingumo bus galima daryti tik po programų užbaigimo, remiantis galutiniais 

vertinimais.  

1.3. Komisijos pasiūlymai dėl 2021–2027 m. ilgalaikio biudžeto buvo pateikti 2018 m. II–III ketv., 

t. y. sanglaudos atveju – beveik pusmečiu anksčiau nei 2011 m. Komisija buvo visiškai įsipareigojusi 

glaudžiai bendradarbiauti su Europos Parlamentu ir Taryba atlikdama sąžiningo tarpininko vaidmenį, 

kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos tarpinstitucinėms deryboms užbaigti ir būtų kuo labiau 

sumažinti vėlavimai įgyvendinant naujas programas. Vis dėlto aplinkybės buvo sudėtingos dėl tuo pat 

metu vykusių Jungtinės Karalystės derybų dėl išstojimo ir Europos Parlamento rinkimų, surengtų po 

2018 m. gegužės mėn. pasiūlymo. Be to, Komisija, reaguodama į COVID-19 pandemiją, 2020 m. 

gegužės mėn. pateikė beprecedentį ekonomikos gaivinimo priemonių rinkinį, kurį sudarė peržiūrėti 

pasiūlymai dėl DFP ir laikinoji ekonomikos gaivinimo priemonė „NextGenerationEU“. Paskui šį 

rinkinį iki metų pabaigos patvirtino visos institucijos. Teisės aktų leidėjai dabar yra sutarę dėl visų 

programų.  

Dėl BŽŪP teisės aktų pažymėtina, kad teisės aktų leidėjai 2021 m. birželio mėn. pasiekė politinį 

susitarimą dėl naujosios BŽŪP. Teisės aktai paprastai oficialiai patvirtinami iki metų pabaigos. 
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1.10. Pagal 2021–2027 m. daugiametę finansinę programą vertinimų tvarkaraščiui taikomas 

horizontalusis metodas. Norint atlikti gerus vertinimus, reikia turėti išsamius trejų–ketverių metų 

duomenų rinkinius. Siekdama parengti kokybiškus pasiūlymus, pagrįstus vertinimais ir poveikio 

vertinimais, Komisija taip pat turi remtis kokybiškais valstybių narių ir kitų programos paramos 

gavėjų pateiktais duomenimis, kuriems gauti reikia laiko. Informacija, gauta iš jau atlikto ankstesnių 

programų laikotarpio vidurio vertinimo ir galutinio vertinimo, padeda lengviau priimti sprendimus dėl 

vėlesnių finansinių programų, nes laiku surenkami pakankami ir kokybiški duomenys.  

Dėl taisyklės „n + 3“ žr. Komisijos pastabas dėl 1.5 langelio.  

1.11. Dėl BŽŪP pažymėtina, kad iki iniciatyvos buvo atlikta įvairių vertinimų, tačiau atliekant BŽŪP 

pasiūlymų poveikio vertinimą buvo prieinami tik keli galutiniai vertinimai, susiję su ankstesne DFP. 

Taip yra todėl, kad patikimą vertinimą galima atlikti tik po tam tikro laiko, kurio reikia duomenims 

apie BŽŪP įgyvendinimą gauti. Reglamentavimo patikros valdybos nuomonėje užsimenama apie šį 

ribotą užbaigtų ir išsamių vertinimų prieinamumą. Kai kurie iš šių vertinimų buvo užbaigti iki to 

laiko, kai buvo parengtas poveikio vertinimas, ir jų rezultatai buvo panaudoti atliekant poveikio 

vertinimą. 

BŽŪP poveikio po 2020 m. vertinimo ataskaitos skirsnyje apie įgytą patirtį buvo panaudoti tarpiniai 

rezultatai, kaip nurodyta 1 ir 3 prieduose. 

Jei vertinimai būtų atlikti pernelyg anksti, pvz., praėjus tik vieniems metams po įgyvendinimo, kaip 

žalinimo vertinimo atveju, kiltų pavojus, kad vertinimas turės trūkumų . Šiame pavyzdyje Komisija 

negalėjo pasielgti kitaip. 

1.12. Prieš pateikiant visus pasiūlymus dėl sektorinių teisėkūros procedūra priimamų aktų, kuriems 

taikomas Bendrųjų nuostatų reglamentas, buvo atlikti poveikio vertinimai, kuriuose buvo 

analizuojami pagrindiniai fondų įgyvendinimo aspektai, aptarti minėtame reglamente. Bendrųjų 

nuostatų reglamente buvo atsižvelgta į šiuos poveikio vertinimus.  

1.13. (Bendras Komisijos atsakymas į 1.13–1.15 dalių pastabas). 

Su Komisijos vertinimais ir poveikio vertinimais galima susipažinti svetainėje „EUR-Lex“, Komisijos 

dokumentų registre ir portale „Išsakykite savo nuomonę“. ES institucijų darbuotojai su jais taip pat 

gali susipažinti tarpinstitucinėje ES tyrimų duomenų bazėje. 

2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniu susitarimu dėl geresnės teisėkūros buvo nustatytas tikslas 

užtikrinti Parlamento, Tarybos ir Komisijos skaidrumą sukuriant bendrą teisėkūros portalą. Šioje 

viešoje svetainėje visuomenė galės išsamiai susipažinti, kaip priimami tarpinstituciniai teisės aktai. 

Trys minėtos institucijos vykdo su portalu susijusius darbus. 

Komunikate „Geresnis reglamentavimas: bendromis jėgomis renkime geresnius teisės aktus“ 

nurodyta, kad Komisija dirba siekdama susieti įvairius įrodymų registrus ir portalus, pvz., „EU 

Bookshop“, tarpinstitucinę ES tyrimų duomenų bazę, portalą „Išsakykite savo nuomonę“ ir svetainę 

„EUR-Lex“ .  

1.18. Išlaidų programų atveju tolesni veiksmai, kurių buvo imtasi po vertinimų, bus analizuojami 

poveikio vertinimuose, ir į juos, kaip svarbius aspektus, bus atsižvelgta pasiūlymuose dėl paskesnių 

programų. Visi tokie pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamo akto atsispindi metiniuose 

valdymo planuose. 2022 m. instrukcijose dėl valdymo planų numatytas reikalavimas įtraukti 

vertinimuose nurodytus tolesnius veiksmus. Tarnybų taip pat prašoma savo valdymo planuose 

nurodyti pagrindinius geresnio reglamentavimo veiksmus, pvz., tinkamumo patikras, svarbius 

vertinimus. Į valdymo planus, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama svarbiems metų išdirbiams, 

negali būti įtraukti labai konkretūs tolesni operatyviniai veiksmai, pvz., susiję su programos 

įgyvendinimu.  

Apie vertinimų ir tolesnių veiksmų įgyvendinimo metu įgytą patirtį taip pat užsimenama kituose 

dokumentuose, pvz., metinėse veiklos ataskaitose.  

247

https://webgate.ec.testa.eu/publications/studiesdb/Home.xhtml
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/better_regulation_joining_forces_to_make_better_laws_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/better_regulation_joining_forces_to_make_better_laws_en_0.pdf


 

 

Tolesnių veiksmų planų sistemiškai nereikalaujama ir jie neprivalomi pagal geresnį reglamentavimą 

dėl proporcingumo priežasčių ir siekiant, kad sutampanti informacija nebūtų perduodama kitoms 

institucijoms bei visuomenei.  

1.19. Geresnio reglamentavimo gairėse nustatyta, kad poveikio vertinimai turi būti proporcingi. Ne 

visas esamas alternatyvas galima įvertinti, ypač tais atvejais, kai jų neįmanoma įgyvendinti. Vietoje 

to, esamos alternatyvos nustatomos ir tikrinamos siekiant pasirinkti tinkamiausią. Šią užduotį atlieka 

Komisijos tarnybos atsižvelgdamos į suinteresuotųjų subjektų pateiktus įrodymus ir konsultuodamosi 

su tarpžinybinėmis grupėmis, kurių darbe dalyvauja visų atitinkamų Komisijos generalinių direktoratų 

specialistai. Poveikio vertinimus tikrina Reglamentavimo patikros valdyba. 

1.2 lentelė. Poveikio vertinimuose pateikiamos įvairios kokybiniu požiūriu palyginamos 

galimybės, tačiau jų kiekybinė analizė yra ribota. Žr. Komisijos atsakymą į 1.19 dalies pastabas. 

KOMISIJA SAVO PASIŪLYMUS DĖL TEISĖKŪROS PROCEDŪRA PRIIMAMO AKTO 

PARENGĖ ATSIŽVELGDAMA Į ĮGYTĄ PATIRTĮ 

1.1 langelis. Įgyta patirtis: reikėtų konsoliduoti įvairias išorės veiksmų priemones 

Daugelio ankstesnių priemonių sujungimas į vieną bendrą priemonę ir EPF įtraukimas į ES biudžetą 

yra pagrindiniai veiksmai siekiant supaprastinimo ir nuoseklumo. Bendras taisyklių rinkinys bus 

taikomas įgyvendinant išorės veiksmų fondus, o KVTBP „Globali Europa“ įgyvendinimo taisyklėse 

taip pat numatytas kelių išorės finansavimo priemonių (PNPP III, bendradarbiavimo branduolinės 

saugos srityje priemonės, Sprendimo dėl užjūrio šalių bei teritorijų) įgyvendinimo pagrindas. 

1.26. Savo pasiūlyme dėl ilgesnio bendrų rodiklių sąrašo Komisija atsižvelgė į įgytą patirtį, kurią 

nurodė Audito Rūmai. Turint ilgesnį ir išsamesnį rodiklių, kuriais remiantis teikiamos ataskaitos dėl 

sanglaudos politikos intervencijų, kurioms būdingi gana heterogeniški veiksmai, sąrašą, programose 

būtų galima pasirinkti ir panaudoti aktualesnius rodiklius, susijusius su programų investicijomis, todėl 

būtų galima gerokai sumažinti poreikį naudoti konkrečius su programomis susijusius rodiklius. Be to, 

Komisija norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad 2021–2027 m. pasiūlyti programavimo laikotarpio rodikliai 

buvo išsamiai išnagrinėti kartu su valstybių narių atstovais ir išbandyti remiantis RACER kriterijais 

(svarbūs, priimtini, patikimi, paprasti ir tvarūs).  

1.3 langelis. Įgyta patirtis: BŽŪP indėlis į klimato politiką turėtų būti vertinamas realistiškai 

ES požiūris į klimato aspekto integravimą ir stebėjimo metodika yra grindžiami tarptautine praktika. 

Komisijos metodika, kurią ji naudoja apskaičiuodama BŽŪP indėlį į klimato politiką, yra patikima, 

parengta skaidriai ir koordinuotai; be to, ji buvo pristatyta Europos Parlamente ir Taryboje ir su jais 

buvo susitarta dėl šios metodikos. Naujausiame politiniame susitarime dėl BŽŪP reformos Europos 

Parlamentas ir Taryba visiškai pritarė klimato aspekto integravimo į BŽŪP metodikai, o visus kitus 

tolesnius pakeitimus dėl veiksmų klimato srityje stebėjimo pagal bendrą žemės ūkio politiką teisės 

aktų leidėjai atidėjo ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Komisija mano, kad BŽŪP priemonės turėjo veikiau reikšmingą, o ne ribotą poveikį. 

ES savo išmetamą ŠESD kiekį nuo 1990 m. sumažino 21,4 proc., tuo tarpu žemės ūkio gamyba 

padidėjo. 

Komisija pažymi, kad mažinti gyvulininkystės sektoriuje išmetamų teršalų kiekį niekada nebuvo 

konkretus BŽŪP tikslas. Išmetamas teršalų kiekis išliko stabilus, o gamyba padidėjo. Siekiant toliau 

mažinti žemės ūkio sektoriuje išmetamą teršalų kiekį ir pasiekti plataus užmojo ES 2030 m. klimato 

tikslus (iki 2030 m. grynąjį išmetamą teršalų kiekį sumažinti 55 proc.), reikės nuveikti daugiau. 

Komisija pažymi, kad ji yra tvirtai įsipareigojusi pasiekti Europos žaliojo kurso komunikate 

nustatytus tikslus ir jame numatytus pagrindinius su klimato kaita, biologine įvairove ir aplinkos 

priežiūra susijusius aspektus. Perėjimas prie tvaresnio ūkininkavimo atliks svarbų vaidmenį siekiant 

šių tikslų. Nauja BŽŪP bus labai svarbi šiuo pereinamuoju laikotarpiu, nes joje bus numatytos 

griežtesnės sąlygos (įskaitant naują GAEC 2, skirtą durpynų apsaugai), ekologines schemas, kuriomis 
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siekiama ne mažiau kaip 25 proc. tiesioginių išmokų skirti aplinkai / klimatui, ir 35 proc. kaimo 

plėtros biudžeto skirti tam pačiam tikslui. 

Todėl ši nauja BŽŪP yra platesnio užmojo, palyginti su klimato politika (klimato kaitos švelninimu ir 

prisitaikymu prie jos). Joje nustatytos griežtesnės prievolės ir atlygis ūkininkams už tai, kad jie 

dalyvauja su aplinka ir klimato kaita susijusioje pertvarkoje, įskaitant anglies dioksido sekvestraciją 

dirvožemyje didinantį ūkininkavimą, taip sukuriant naujas verslo galimybes kaimo vietovėse. 

1.4 langelis. Įgyta patirtis: DFP turėtų būti lankstesnė, kad būtų galima geriau reaguoti į 

kintančias aplinkybes 

Kaip apibendrinta 2018 m. DFP komunikate (COM(2018) 321), pradiniame Komisijos 2018 m. 

pasiūlyme numatyti mechanizmai, kuriais buvo siekiama užtikrinti: 

 programų vidaus ir tarpusavio lankstumą, pvz., KVTBP „Globali Europa“ garantiją, pervedimus 

ir įmokas iš bendrų valdymo fondų į (ne)tiesiogiai valdomus fondus arba „InvestEU“, finansinio 

paketo lankstumą, kaip numatyta Tarpinstitucinio susitarimo 18 punkte, ir pan., 

 lankstumą tarp išlaidų kategorijų ir metų (pvz., Audito Rūmų nurodytas Sąjungos rezervas),  

 taip pat specialiąsias priemones, kurias 2020 m. gegužės mėn. Komisijos pateiktame ekonomikos 

gaivinimo priemonių rinkinyje buvo pasiūlyta toliau stiprinti (temines ir netemines).  

Komisija taip pat pasiūlė pagrindinių aktų šabloną, kuris būtų padėjęs užtikrinti panašias nuostatas 

visuose pagrindiniuose aktuose, atsižvelgiant į tai, kad juos įgyvendina Komisijos tarnybos ir įvairiose 

sektorių programose dalyvaujantys paramos gavėjai, taip padidinant programos įgyvendinimo 

lankstumą, pvz., sudarant sąlygas padaryti bendro finansavimo ir pervedimų pakeitimus, siekiant 

galutinio tikslo – geresnių rezultatų. Šiam šablonui teisės aktų leidėjai prieštaravo per derybas dėl 

2021–2027 m. daugiametės finansinės programos. 

Komisija pažymi, kad ne visi pasiūlymai galiausiai buvo išlaikyti bendrame DFP susitarime. Nors 

bendru DFP susitarimu, įskaitant sektoriaus teisės aktus, iš esmės užtikrinamas vienodas 2021–

2027 m. DFP lankstumo lygis, kaip ir 2014–2020 m. DFP atveju, šio lygio tinkamumą, remiantis į kai 

kurias naujas programas įtrauktomis lankstumo nuostatomis, galima įvertinti tik 2021–2027 m. 

programavimo laikotarpio įgyvendinimo metu ir jam pasibaigus, atsižvelgiant į kylančias problemas ir 

nenumatytus įvykius, turėsiančius įtakos ES biudžetui. 

1.5 langelis. Įgyta patirtis: taisyklė „n + 3“ turėtų būti pakeista taisykle „n + 2“ 

Komisijos pasiūlyme dėl 2021–2027 m. BNR numatyta pereiti nuo taisyklės „n + 3“ prie taisyklės „n 

+ 2“. Tačiau pasiūlytam mechanizmui per derybas tvirtai prieštaravo Taryba ir jis buvo išbrauktas iš 

patvirtinto teksto.  

Vis dėlto, laikantis ne kartą pateiktų Audito Rūmų rekomendacijų sumažinti vienas po kito einančių 

programavimo laikotarpių dubliavimąsi, palikta ta pati išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio 

pabaigos data pagal 2021–2027 m. BNR – 2029 m. gruodžio 31 d., todėl faktiškai paskutinių metų 

įsipareigojimams buvo taikoma taisyklė „n + 2“. 

Be to, pagal naująją 2021–2027 m. DFP ir nuo 2023 m. (pradėjus taikyti BŽŪP strateginių planų 

reglamentą) Europos žemės ūkio fonde kaimo plėtrai (EŽŪFKP) bus taikoma taisyklė „n + 2“.  

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

1.34. Prieš pateikiant visus pasiūlymus dėl sektorinių teisėkūros procedūra priimamų aktų, kuriems 

taikomas Bendrųjų nuostatų reglamentas, buvo atlikti poveikio vertinimai, kuriuose buvo 

analizuojami pagrindiniai fondų įgyvendinimo aspektai, aptarti minėtame reglamente. Pasiūlyme dėl 

Bendrųjų nuostatų reglamento buvo atsižvelgta į šiuos poveikio vertinimus. 

Dėl poveikio vertinimo, kuriuo grindžiami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl 

BŽŪP po 2020 m., pažymėtina, kad jo 1 priede pateiktos atitinkamos nuorodos, 3 priede – pateikta 

daugelio naudotų vertinimų ir tyrimų santrauka, o 9 priede – išsami bibliografija.  
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Siekdama išspręsti užbaigtų vertinimų trūkumo problemą, Komisija surengė plataus masto viešas 

konsultacijas (prieš kitas su DFP susijusias konsultacijas), keletą praktinių seminarų dėl trijų tvarumo 

ramsčių, taip pat su maistu susijusiais klausimais ir atliko patikimą kiekybinę analizę, kurią papildė 

išsami įvairiais kriterijais grindžiama analizė. 

1.1 rekomendacija 

a) Komisija sutinka su rekomendacija.  

Poveikio vertinimuose analizuojamos reikšmingas politikos galimybių ekonominis, socialinis poveikis 

ir poveikis aplinkai. Tai yra labai svarbu siekiant formuoti įrodymais pagrįstą politiką ir rengiant 

kokybiškus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. Kadangi Komisija šiame etape negali 

iš anksto numatyti savo būsimų pasiūlymų dėl daugiametės finansinės programos po 2027 m. 

struktūros, ji išanalizuos, kaip geriausiai poveikio vertinimuose išnagrinėti esminius teisės aktų, 

taikomų kelioms programoms, aspektus. Ši analizė priklausys nuo kitos DFP struktūros ir 

pasirengimo ankstesnėms DFP veiksmingiausio ir proporcingiausio metodo ir patirties, laikantis 

Komisijos geresnio reglamentavimo gairių. 

b) Komisija sutinka su rekomendacija.  

Pagal 2021–2027 m. daugiametę finansinę programą vertinimų tvarkaraščiui taikomas horizontalusis 

metodas. Laikotarpio vidurio peržiūra ir galutinis vertinimas paprastai bus atliekami praėjus 

ketveriems metams nuo programų įgyvendinimo pradžios ir baigus jas įgyvendinti siekiant užtikrinti, 

kad vertinimuose būtų galima remtis trejų ištisų metų duomenimis.  

Pasirengimas daugiametei finansinei programai po 2027 m. bus grindžiamas poveikio vertinimais 

(arba ex ante vertinimais), laikantis geresnio reglamentavimo principų. Pasirengimas bus grindžiamas 

2021–2027 m. programų laikotarpio vidurio peržiūromis ir 2014–2020 m. programų galutiniais 

vertinimais, atsižvelgiant į DFP ciklą ir būdingas problemas.  

Gali būti neišvengiamų šio principo išimčių. Pavyzdžiui, dėl pereinamojo laikotarpio pirmuosius 

duomenis apie naujos BŽŪP įgyvendinimą valstybės narės perduos Komisijai 2025 m. vasario mėn.  

1.35. Žr. Komisijos atsakymą į 1.13 dalies pastabas. 

Su Komisijos vertinimais ir poveikio vertinimais jau galima susipažinti „EUR-Lex“ svetainėje, 

Komisijos dokumentų registre ir portale „Išsakykite savo nuomonę“. ES institucijų darbuotojai su jais 

taip pat gali susipažinti tarpinstitucinėje ES tyrimų (ir vertinimų) duomenų bazėje. Komisija dirba 

siekdama susieti šiuos įrodymų registrus ir portalus.  

1.2 rekomendacija Komisija sutinka su šia rekomendacija. Bendras teisėkūros portalas – tai 

tarpinstituciniai veiksmai, o Komisija yra įsipareigojusi palaikyti ryšius su Europos Parlamentu ir 

Taryba, kad būtų tęsiamas su bendru teisėkūros portalu susijęs darbas, kaip paskelbta Komunikate 

„Geresnis reglamentavimas: bendromis jėgomis renkime geresnius teisės aktus“. 

Tvarkaraštis: 2023 m. pabaiga. Įgyvendinimo laikas priklauso nuo kitų institucijų partnerių. 

1.36. Su vertinimu susiję tolesni veiksmai gali būti įvairių formų, pvz., pasiūlymas dėl teisėkūros 

procedūra priimamo akto ir prie jo pridedamas poveikio vertinimas (arba ex ante vertinimas), 

patobulintos gairės arba stebėsena, Komisijos teikiamos ataskaitos Europos Parlamentui ir Tarybai.  

Finansinių programų vertinimų išvados bus naudingos atliekant poveikio vertinimo analizę ir toliau 

rengiant pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl būsimų programų. Tokie pasiūlymai ir 

pridedami poveikio vertinimai nurodomi metiniuose valdymo planuose. Tarnybų taip pat prašoma 

savo valdymo planuose nurodyti pagrindinius geresnio reglamentavimo veiksmus, pvz., tinkamumo 

patikras, svarbius vertinimus. Į valdymo planus neįtraukiami kitų rūšių konkretesni operatyviniai 

tolesni veiksmai (pvz., tarnyboms skirtos įgyvendinimo gairės, IT atnaujinimai), nes valdymo 

planuose daugiausia dėmesio skiriama svarbiausiems metų išdirbiams. 
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Kitose ataskaitose, pvz., metinėse veiklos ataskaitose, taip pat pateikiama informacija apie 

pagrindinius tolesnius veiksmus, susijusius su vertinimais. 

1.3 rekomendacija 

Komisija sutinka su šia rekomendacija. 

Komisija sutinka, kad skleisti vertinimo metu gautus duomenis ir nustatyti tolesnius veiksmus, kai tai 

reikalinga siekiant papildyti vertinimo išvadas, yra svarbu norint praktiškai pasinaudoti įgyta patirtimi 

ir vertinimo metu gautais duomenimis. Tolesni veiksmai, susiję su finansinių programų vertinimais, 

pateikti tarnybų vertinimo darbiniuose dokumentuose, analizuojami poveikio vertinimuose. Komisija 

atsižvelgė į svarbiausią patirtį, įgytą įvertinus jos poveikio vertinimus, susijusius su pasirengimu 

2021–2027 m. DFP. Būsimi pasiūlymai dėl paskesnių programų ir prie jų pridedamų poveikio 

vertinimų atsispindi viešuose valdymo planuose. 

Tvarkaraštis: 2022 m. pabaiga. Tvarkaraštis priklauso nuo to, kada bus parengti 2021–2027 m. DFP 

laikotarpio vidurio ir galutiniai vertinimai. 

1.37. Kiekybinė informacija ir metodai, pvz., statistiniai duomenys ir išlaidų efektyvumo analizė, 

papildo kokybinę informaciją, pvz., nuomones, suinteresuotųjų subjektų indėlį, taip pat mokslines ir 

ekspertų konsultacijas, kuri yra vienodai vertinga siekiant sukurti įrodymų pagrindą poveikio 

vertinimui. Komisijos poveikio vertinimuose, kai įmanoma ir proporcinga, buvo pateikta kiekybinė 

analizė, įskaitant ribotas išimtis.  

Nors kai kuriais atvejais, pvz., BŽŪP poveikio vertinimo atveju, kiekybinė analizė buvo atlikta, 

poveikį ne visais atvejais bus įmanoma įvertinti kiekybiškai ir įrodymus gali prireikti surinkti 

remiantis kokybine informacija, kuri yra ne mažiau vertinga.  

1.4 rekomendacija. Komisija sutinka su rekomendacija.  

Kiekybinė informacija, įskaitant sąnaudų ir naudos ir išlaidų veiksmingumo analizes, kaip ir 

kokybiniai įrodymai, yra svarbus įrodymų šaltinis poveikio vertinimo procese. Tačiau poveikis gali 

būti kiekybiškai įvertintas, o sąnaudų ir naudos analizė ir išlaidų veiksmingumo analizė gali būti 

atliekama tik remiantis kiekybiniais duomenimis, kai tai yra įmanoma ir proporcinga, t. y. kai už 

protingą kainą galima laiku gauti kokybiškus duomenis. Komisija yra priklausoma nuo kokybiškų ir 

laiku iš valstybių ir kitų ES teisės aktuose numatytos paramos gavėjų gaunamų duomenų. 

1.1 priedas. Atsižvelgimas į 2017 m. metinės ataskaitos 3 skyriuje pateiktas rekomendacijas 

3 rekomendacijos c punktas. 

Pagrindinėse veiksmingumo ataskaitose esančią apibendrintą informaciją pateikė tarnybos, kurios 

atsako už kasdienį programų ir politikos valdymą. Centrinės tarnybos, teikdamos nuolatinius 

nurodymus dėl metinių veiklos ataskaitų ir programos ataskaitų (įtrauktų į biudžeto aplinkraščio 

nuolatinius nurodymus) ir reguliariai palaikydamos ryšius atitinkamuose Komisijos lygmens 

tinkluose, centrinės tarnybos atkreipė dėmesį į tai, kaip svarbu, kad pateikta informacija būtų nuosekli 

ir būtų aiškiai nurodytas pateiktos informacijos šaltinis. Bet kokie centrinių tarnybų nustatyti 

neatitikimai įvardijami ir aptariami su tarnybomis baigiant rengti ataskaitas. 
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KOMISIJOS ATSAKYMAI Į EUROPOS AUDITO RŪMŲ ATASKAITOS „ES BIUDŽETO 
VEIKSMINGUMAS. PADĖTIS 2020 M. PABAIGOJE“ PASTABAS 

2 SKYRIUS. KONKURENCINGUMAS AUGIMUI IR DARBO VIETŲ KŪRIMUI SKATINTI 

 

ĮVADAS 

2.1. Programa „Erasmus+“ plačiai pripažįstama kaip veiksminga programa, kuri Europos piliečiams 
suteikia Europos pridėtinę vertę. Komisija nuolat tobulina savo programą ir politikos priemones, 
kuriomis reaguojama į jos suinteresuotųjų subjektų patiriamas problemas, ir ji atsižvelgs į išsamias 
Europos Audito Rūmų pastabas, kurios yra vertingas indėlis į šį vykstantį procesą. 

Apskritai svarbu pažymėti, kad kai kurie skyriuje nurodyti tyrimai buvo užbaigti prieš kelerius metus 
ir apima dar ankstesnius laikotarpius. 2022 m. Komisija pradės galutinį 2014–2020 m. programos 
vertinimą ir jame bus geriau parodyti laikui bėgant ir atsižvelgiant į šiuos tyrimus atlikti programos 
pakeitimai. 

Galiausiai Europos Audito Rūmai pabrėžia, kad programoje „Erasmus+“ dalyvauja daugiau moterų 
nei vyrų. Komisija turi duomenų, iš kurių matyti, kad tai daugiausia lemia esama lyčių pusiausvyra 
studijų srityse, kuriose dažniausiai studijuojama pagal programą „Erasmus+“, o ne išankstinis 
nusistatymas prieš vyrų dalyvavimą programoje, kurį reikia šalinti. Daugelyje programos 
finansuojamų projektų pabrėžiama galimybė ir prieinamumas visiems dalyviams, nepriklausomai nuo 
jų padėties, ir tai iš esmės atsispindi programos statistikoje. 

PROGRAMOS „ERASMUS+“ VEIKSMINGUMO VERTINIMAS 

2.9. Veiksmingumo rodikliai yra naudinga priemonė programos veiksmingumui stebėti. Pavyzdžiui, 
jie gali padėti iš anksto nustatyti veiklos ir (arba) įgyvendinimo problemas, į kurias gali reikėti 
atkreipti dėmesį. Tačiau vertinant programos veiksmingumą dažnai reikia ne vien atlikti 
veiksmingumo rodiklių analizę, bet atsižvelgti ir į kitą svarbią kiekybinę ir kokybinę informaciją. Joks 
veiksmingumo rodiklių rinkinys negali atspindėti visų svarbių programos veiksmingumo aspektų. 
Todėl tai, kad veiksmingumo 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. 

Programos ataskaitose Komisija pateikia pažangos siekiant tikslų, padarytos atsižvelgiant į rodiklius, 
vertinimą. Kai kuriais atvejais šis vertinimas skiriasi nuo šioje ataskaitoje pateikto Europos Audito 
Rūmų vertinimo dėl taikomų skirtingų metodikų. 

Kaip aprašyta Europos Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje 22/2018, 2014–2020 m. programos 
„Erasmus+“ rodikliai glaudžiai susiję su programos „Švietimas ir mokymas 2020“ politikos tikslais. 

Atsakydama į pagrindines pastabas dėl rodiklių, Komisija gali patvirtinti, kad jie šiuo metu peržiūrimi 
juos pritaikant naujam programavimo laikotarpiui ir atsižvelgiant į Europos Audito Rūmų nurodytas 
problemas. Vis dėlto kai kurie teoriniai skirtumai, pavyzdžiui, išdirbių ir rezultatų atskyrimas, yra 
platesnės ir ilgalaikės institucinės diskusijos dėl to, kaip turėtų būti klasifikuojama esminė ES 
programų nauda, dalis. 

2.11. Komisija mano, kad remiamo personalo skaičiaus rodikliai gali būti laikomi rezultato rodikliais, 
nes jie yra pagrindinis programos veiklos tikslas, „Erasmus+“ reglamento I priede nurodytas kaip 
kiekybinis (bendrasis) tikslas. 

252



 

LT   LT 
 

2.12. Komisija pažymi, kad laikotarpio vidurio vertinime nustatyta, jog „vis dar galima pagerinti 
projektų finansavimo derinimą su pagrindiniais ES lygmens prioritetais“. Nacionalinių agentūrų darbo 
programose ir programos vadovo kriterijuose palaipsniui stiprinama projektų ir ES lygmens prioritetų 
sąsaja. 

2.15. Dėl 2021–2027 m. programos „Erasmus+“ pažymėtina, kad Komisija daug dirbo su 
suinteresuotaisiais subjektais ir IT priemones pakeitė viena agreguota sistema. Taip pat buvo 
atnaujintas programos vadovas ir nuo 2021 m. kvietimų palaipsniui įgyvendinamas finansavimo 
taisyklių supaprastinimas, visų pirma nustatant rezultatais grindžiamas fiksuotąsias sumas. 

2.16. Komisija pabrėžia, kad 2017 m. laikotarpio vidurio vertinimo išvada dėl sinergijos buvo 
grindžiama pirmaisiais programos „Erasmus+“ metais. Nuo to laikotarpio Komisija gerokai išplėtė 
mechanizmus, pagal kuriuos bendradarbiaujama įgyvendinant ES programas siekiant bendrų tikslų. 
Vienas iš svarbiausių pavyzdžių – sukurtas Europos solidarumo korpusas, kuris sutelkė kelias 
skirtingas ES programas, ir šis procesas tęsiamas 2021–2027 m. programavimo laikotarpio 
daugiametėje finansinėje programoje, kurioje galimos sinergijos visiškai įtrauktos į programų teisinius 
pagrindus. 

2.17. Komisija mano, kad programoje „Erasmus“ dalyvaujančių moterų dalį iš esmės galima 
paaiškinti tam tikrų į programą įtrauktų studijų sričių santykinės dalies ir skirtingų lyčių atstovų 
dalyvavimo tose studijų srityse sąveika. Visų pirma, „Erasmus+“ aukštojo mokslo mobilumo 
programoje vyrų dalyvauja daugiau tokiose srityse kaip „Inžinerija, gamyba ir statyba“ ir 
„Informacinės ir ryšių technologijos“. Vis dėlto šios studijų sritys apimtimi nusileidžia tokioms 
sritims kaip „Menas ir humanitariniai mokslai“ ir „Socialiniai mokslai, žurnalistika ir informacija“. 

Remiantis į rezultatus orientuoto biudžeto principu, ES biudžeto finansavimu siekiama daugelio 
tikslų. Internetinėje „Erasmus+“ projektų duomenų bazėje galima rasti 9 243 projektus, kuriuose, be 
kitų tikslų, sprendžiami lyčių lygybės klausimai. Tačiau atskiras šių indėlių finansinės sąmatos 
pateikimas gali būti vienpusiškas ir neatitikti pirmiau nurodyto principo, pagal kurį kiekvienas 
išleistas euras turi atitikti kelis tikslus ir užtikrinti kuo didesnę naudą Europos mokesčių mokėtojams. 

Pagal naujas horizontaliąsias gaires naujoms 2021–2027 m. ES programoms pradedamas taikyti 
naujas finansinio stebėjimo metodas, kuris, inter alia, apima ir lyčių lygybę. 

2.20. Pagal Komisijos veiklos peržiūros planą nustatytos ir pasiektos siektinos reikšmės laikomos 
rezultatais, jei jos sudaro vieną iš svarbiausių pagrindinės programos tikslų. 

2.26. Šie rodikliai bus peržiūrimi bendradarbiaujant su centrinėmis tarnybomis ir atsižvelgiant į 
vykstančius pagrindinių rodiklių pokyčius. 

2.29. Komisija norėtų pabrėžti, kad mokyklų strateginių partnerysčių atveju viena svarbiausių 
pridėtinės vertės dalių yra tarptautinis dalijimasis geriausia patirtimi ir skatinamasis poveikis, kurį 
partnerystės gali daryti vietos bendruomenėms ir suinteresuotiesiems subjektams. Tačiau inovacijos 
yra visiškai integruotos į rezultatus, kuriais vėliau gali naudotis kiti šios srities dalyviai. 

Be to, remiantis išsamiais atsakymais, kurie buvo laikotarpio vidurio vertinimo dalis, galima 
susidaryti įvairiapusiškesnį ir tikslesnį įvairios strateginių partnerysčių teikiamos naudos vaizdą, visų 
pirma daroma išvada, kad „dalijimosi ir mokymosi veikla turi akivaizdžių privalumų ir leidžia 
darbuotojams bei organizacijoms tobulinti savo praktiką ir metodus“. 

2.33. Pagal Komisijos veiklos peržiūros planą nustatytos ir pasiektos siektinos reikšmės laikomos 
rezultatais, jei jos sudaro vieną iš svarbiausių pagrindinės programos tikslų. 

2.36. Komisija nurodo, kad šį akivaizdžiai mažą procentinį dydį daugiausia lėmė tai, kad nuo 2018 m. 
parama jaunimo savanoriškai veiklai perkelta į naujesnį Europos solidarumo korpusą. 
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2.37. Žr. Komisijos atsakymą į 2.33 dalies pastabas. 

 

IŠVADOS 

2.41. Komisija atkreipia dėmesį į studijų krypčių įtaką lyčių pusiausvyrai, kaip aprašyta jos atsakyme 
į 2.17 dalies pastabas. 

2.42. Atsižvelgiant į daugybę šiame skyriuje pateiktų nuorodų į 2017 m. laikotarpio vidurio vertinimą, 
taip pat svarbu pažymėti, kad jame teigiama:  

„Atliekant galutinį programos vertinimą, taip pat bus įvertinti didelio masto žinių sąjungų ir sektorių 
įgūdžių sąjungų, įtrauktų į programą „Erasmus+“ siekiant  
skatinti inovacijas aukštojo mokslo ir PRM srityje, veiklos rezultatai. Šie veiksmai nebuvo 
pakankamai užbaigti, kad juos būtų buvę galima įvertinti laikotarpio viduryje“. 
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KOMISIJOS ATSAKYMAI Į EUROPOS AUDITO RŪMŲ ATASKAITOS „ES BIUDŽETO 
VEIKSMINGUMAS. PADĖTIS 2020 M. PABAIGOJE“ PASTABAS  

3 SKYRIUS. EKONOMINĖ, SOCIALINĖ IR TERITORINĖ SANGLAUDA 

 

ĮVADAS 

3.1. 2014–2020 m. programose daugiausia dėmesio skiriama veiksmingumui ir intervencijos logikai – 
tai patvirtina išsamesnis bendrųjų fondo rodiklių ataskaitų teikimas, palyginti su 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpiu, todėl gauti patikimesni ir nuoseklesni veiksmingumo duomenys apie 
investicinių veiksmų išdirbius ir tiesioginius rezultatus, kuriuos galima palyginti tarp programų ir 
šalių. Metinės programų įgyvendinimo ataskaitos tapo gerokai patobulintu informacijos apie 
veiksmingumą šaltiniu. Sanglaudos politikos atvirųjų duomenų platformoje1 visi piliečiai gali 
susipažinti su pasiektais išdirbiais, rezultatais, vieneto kaštais ir sėkmės rodikliais.  

Iki 2019 m. pabaigos Europos socialinis fondas ir Jaunimo užimtumo iniciatyva (toliau – ESF ir JUI) 
pasiekė svarbių laimėjimų. Visų pirma 2014–2019 m. įgyvendinant įvairius projektus šios priemonės 
padėjo 36,4 mln. asmenų. Iš jų 4,5 mln. asmenų ES intervencija padėjo susirasti darbą, o 5,5 mln. 
asmenų – įgyti kvalifikaciją. Tarp jų buvo 2,5 mln. neįgalių asmenų, 5,6 mln. migrantų ir iš užsienio 
šalių kilusių dalyvių, 6,5 mln. palankių sąlygų neturinčių asmenų. ESF ir JUI įgyvendinimas vis dar 
tęsiasi ir baigsis 2023 m. gruodžio 31 d.  

Pagal ESF ir JUI finansuojamas veiksmų programas investuojama į labai įvairius veiksmus, 
pritaikytus prie valstybių narių ir regionų konkrečių vystymosi poreikių. Rodikliai, kuriais remiantis 
nustatomos siektinos reikšmės ir pranešama apie veiksmingumą, yra pritaikyti prie konkrečių 
veiksmų. Teikdama aukšto lygio veiksmingumo ataskaitas Komisija daugiausia dėmesio skiria 
bendriems rodikliams, kurie naudojami visose programose, pranešami dėl visų veiksmų ir 
apibendrinami ES lygmeniu. Konkrečių programų rodikliai, kurie yra vienodai svarbūs vertinant 
fondų veiksmingumą nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis, nors ir nenaudojami Komisijos aukšto 
lygio ataskaitose, naudojami konkrečių programų veiklos rezultatams stebėti. Komisijos nuomone, 
įdiegta stebėsenos sistema leidžia stebėti ir faktinį programų įgyvendinimą, ir jų veiksmingumą.  

3.7. 2014–2020 m. DFP programų ataskaitoje apibrėžti konkretūs tikslai atitinka Bendrųjų nuostatų 
reglamente (toliau – BNR) ir ESF reglamente nustatytus teminius tikslus (toliau – TT). 2014–2020 m. 
laikotarpiu ESF įvairius teminius tikslus apimančios pakategorės vadinamos investavimo prioritetais. 
Pagal BNR 2 straipsnio 34 punktą, „konkretus tikslas – rezultatas, kurio siekti esant tam tikroms 
nacionalinėms ar regioninėms aplinkybėms padeda vadovavimasis investicijų prioritetu arba Sąjungos 
prioritetu, įgyvendinant veiksmus ar taikant priemones, kurių imamasi pagal tokį prioritetą“. 
Kiekviena valstybė narė apibrėžia tokius konkrečius tikslus pagal kiekvieną programos prioritetą. 

ESF VEIKSMINGUMO VERTINIMAS  

3.12. Žr. Komisijos atsakymą į 3.70 dalies pastabas. 

3.19. Kaip pabrėžiama Europos Komisijos atsakymuose į Europos Audito Rūmų specialiosios 
ataskaitos dėl veiksmingumu grindžiamo finansavimo pastabas, buvo atlikta veiksmingumo peržiūra, 
kaip reikalaujama pagal reglamentavimo pagrindą, įvertinant į veiklos rezultatų planą įtrauktus 
rodiklius.  
                                                       
1 https://cohesiondata.ec.europa.eu/  
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2014–2020 m. BNR iš tiesų reikalaujama atlikti veiksmingumo peržiūrą – įvertinti įgyvendinimo 
veiksmus ir į veiklos rezultatų planą įtrauktus rodiklius. Sanglaudos politikos intervencijų pagrindimu 
užtikrinamas nuoseklus finansinių ir išdirbių rodiklių bei rezultatų ryšys laikui bėgant. Atliekant 
veiksmingumo peržiūrą būtų buvę per anksti gauti sanglaudos politiką finansuojamų daugiamečių 
investicijų rezultatus (ir vertinti pažangą pagal juos). 

3.21. Daugelis šių duomenų trūkumų buvo išspręsti dabartiniu programavimo laikotarpiu, visų pirma 
nustatant bendrus rezultatų rodiklius ir bendras visų rodiklių apibrėžtis.  

Komisija ir toliau dėjo pastangas, kad valstybėse narėse būtų skatinamas priešingos padėties poveikio 
vertinimas (pavyzdžiui, atnaujino priešingos padėties scenarijaus poveikio vertinimo gaires, keitėsi 
patirtimi). Atlikta beveik 100 ESF ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos (JUI) priešingos padėties 
poveikio vertinimų, apimančių daugumą valstybių narių, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama 
užimtumo, socialinės įtraukties ir švietimo srities veiksmams. Šiuo metu atliekamas sisteminis šių 
duomenų apibendrinimas (metaanalizės tyrimas) ir juo bus remiamasi atliekant baigiamąjį vertinimą.  

3.23. Europos Audito Rūmų minėtoje Europos Parlamento ataskaitoje taip pat pabrėžiama, kad 
sanglaudos politikos vertinimas pagerėjo. „Informuoti suinteresuotieji subjektai apskritai sutinka, kad 
ES lygmeniu pagerėjo sistemos gebėjimas skelbti įrodymus apie SP pasiekimus ir atlikti 
atskaitomybės funkciją“. 

Be to, priešingos padėties vertinimų dalis ESF buvo gerokai didesnė nei ERPF. 

Kalbant apie metodus, Vertinimo pagalbos tarnyba nustatė, kad „daugelyje poveikio vertinimų 
naudojami gana pažangūs metodai, kuriais siekiama atskirti tiriamų priemonių poveikį nuo kitų 
veiksnių, ypač priešingos padėties analizė, skirta poveikio mastui įvertinti, ir teorija pagrįsta analizė, 
skirta priemonių ir stebimų išdavų sąsajoms atsekti“. 

Užimtumo GD, padedamas JRC (Poveikio vertinimo tyrimų centro) ir Vertinimo pagalbos tarnybos, 
toliau stiprina vertinimo gebėjimus valstybėse narėse. 

3.24. Nors Finansinis reglamentas yra pagrindinis principų ir procedūrų, kuriais reglamentuojamas ES 
biudžeto sudarymas, vykdymas ir kontrolė, atskaitos taškas, būtent geresnio reglamentavimo gairėmis 
nustatomi principai, kuriais Europos Komisija vadovaujasi rengdama naujas iniciatyvas ir pasiūlymus 
bei valdydama ir vertindama galiojančius teisės aktus. Europos Komisija visada įvertina intervencijų 
veiksmingumo, efektyvumo, suderinamumo, aktualumo ir ES pridėtinės vertės vertinimo kriterijus, 
kaip reikalaujama pagal geresnio reglamentavimo principus. 

3.25. Veiksmingumo rodikliai yra naudinga priemonė programos veiksmingumui stebėti. Pavyzdžiui, 
jie gali padėti iš anksto nustatyti veiklos ir (arba) įgyvendinimo problemas, į kurias gali reikėti 
atkreipti dėmesį. Tačiau vertinant programos veiksmingumą dažnai reikia ne vien atlikti 
veiksmingumo rodiklių analizę, bet atsižvelgti ir į kitą svarbią kiekybinę ir kokybinę informaciją. Joks 
veiksmingumo rodiklių rinkinys negali atspindėti visų svarbių programos veiksmingumo aspektų. 
Todėl tai, kad veiksmingumo 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. 

Programos ataskaitose Komisija pateikia pažangos siekiant tikslų, padarytos atsižvelgiant į rodiklius, 
vertinimą. Kai kuriais atvejais šis vertinimas skiriasi nuo šioje ataskaitoje pateikto Europos Audito 
Rūmų vertinimo dėl taikomų skirtingų metodikų. 

3.26. Žr. Komisijos atsakymą į 3.71 dalies pastabas. 
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3.29. Kaip nurodyta Užimtumo GD metinėje veiklos ataskaitoje, veiksmingumo vertinimas 
grindžiamas šešiais rodikliais ir apima bendrą įvertinimą. Fiziniai rodikliai (išdirbiai ir rezultatai) yra 
tik vienas iš šių šešių rodiklių. Komisija mano, kad fizinių rodiklių nepakanka programos 
veiksmingumui įvertinti ir kad reikėtų atsižvelgti ir į kitus aspektus, pavyzdžiui, finansinį 
įgyvendinimą ir administracinius gebėjimus. 

3.33. Minėtame tyrime pateikta 2014–2020 m. Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų 
programavimo analizė ir pabrėžta, kad į konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas (KŠSR) buvo 
atsižvelgta priimant strateginius sprendimus, išdėstytus veiksmų programose. Veiksmų programose 
pasirinktų investavimo prioritetų ir konkrečių tikslų analizė rodo, kad KŠSR buvo ne tik įtrauktos į 
strateginius sprendimus, bet ir kad ESI fondai faktiškai prisideda prie jų įgyvendinimo. ESI fondų ir 
KŠSR sąsajos ypač gerai išplėtotos aktyvios darbo rinkos politikos ir tinklų pramonės šakų srityje, 
mažiau – kitose politikos srityse. 

3.40. Bendroji išvada: tyrime nustatyta, kad ESF ir JUI veiksmai padėjo pagerinti jaunimo 
įsidarbinimo galimybes visoje Europoje. Siekiant šio tikslo ypač svarbūs buvo kai kurie elementai, 
pavyzdžiui, inovacijos, padedančios pasiekti tikslinę gyventojų grupę, partnerių veiklos 
koordinavimas ir holistinis požiūris į užimtumą. Tyrimo išvadose teigiama, kad nors, žvelgiant iš 
veiklos perspektyvos, prireikė šiek tiek laiko, kad įgyvendinimas įsibėgėtų, įgyvendinimo pažanga 
buvo daroma sparčiai ir turėjo ilgalaikį teigiamą poveikį įsidarbinimo galimybėms. 

3.42. Siekdama sušvelninti COVID-19 krizės socialinį ir ekonominį poveikį, ES pradėjo taikyti 
priemones, skirtas padėti valstybėms narėms, įskaitant ESI fondų (CRII / CRII+ ir „REACT-EU“) ir 
priemonės SURE išteklių sutelkimą. Daugiausia dėl šių sėkmingų priemonių, kuriomis buvo remiama 
nacionalinė užimtumo politika, užimtumo sumažėjimas buvo sušvelnintas ir gerokai mažesnis nei 
poveikis darbo valandoms. 

3.45. Beveik 75 proc. visų ESF remiamų dalyvių buvo bedarbiai, ilgalaikiai bedarbiai arba neaktyvūs 
asmenys. Tai rodo, kad ESF yra veiksminga priemonė labiau nuo darbo rinkos nutolusiems asmenims 
remti. Be to, kadangi aktyvios darbo rinkos politikos veiksmų (TT8) tikslinės grupės paprastai yra 
bedarbiai, natūralu, kad neaktyvių asmenų dalis yra mažesnė. Kitose teminėse srityse, pavyzdžiui, 
švietimo ir mokymo srityje (TT10), jų dalis yra gerokai didesnė (68 proc.), įskaitant moksleivius ir 
studentus. 

Taip pat žr. 3.72 dalyje pateiktas Europos Audito Rūmų pastabas.  

3.49. Kaip pabrėžiama ESF paramos jaunimo užimtumui vertinimo tyrime2: „JUI ir ESF suteikė 
didelę Europos pridėtinę vertę. Tai apima poveikį apimčiai, nes remiamos intervencijos, kurios 
nebuvo finansuojamos pagal kitas nacionalines ar regionines programas, ir sudaromos sąlygos atlikti 
papildomus veiksmus. Tai taip pat turėjo svarbų poveikį mastui, nes buvo išplėstas esamų veiksmų 
spektras ir padidintas tikslinių grupių skaičius arba siekta įtraukti grupes, kurios nebuvo įtrauktos į 
kitas programas. Nors poveikis vaidmeniui buvo ne toks akivaizdus, JUI ir ESF finansuojami su 
jaunimu susiję veiksmai buvo svarbūs didinant informuotumą apie NEET jaunimo padėtį valstybėse 
narėse. Tik keliais atvejais JUI ir ESF turėjo poveikį vaidmeniui, kai novatoriški veiksmai, pradėti 
įgyvendinant šiuos fondus, buvo įtraukti į jaunimo užimtumo politiką.“ 

                                                       
2 Europos Komisija, 2020 m., ESF paramos jaunimo užimtumui įvertinimo tyrimas. Galutinė 

ataskaita, 2020 m. balandžio mėn. 
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3.50. Darbo jėgos judumas Europos Sąjungoje didėja. Nuo 2014 m. iki 2018 m. ne piliečių dalis, 
palyginti su bendru užimtumo rodikliu, padidėjo nuo 7,1 proc. iki 8,3 proc. ir prie to neabejotinai 
prisidėjo ESF parama.  

2014–2020 m. programavimo laikotarpiu darbo jėgos judumo priemonės, įskaitant EURES veiklą, yra 
programuojamos pagal ESF 8 teminį tikslą „skatinti tvarų ir kokybišką užimtumą ir remti darbo jėgos 
judumą“. Vertinant darbo jėgos judumą esama tam tikrų apribojimų, pavyzdžiui, nėra visuotinai 
priimtos apibrėžties.  

EURES reglamentas (Reglamentas (ES) 2016/589, visų pirma jo 30 straipsnis) tebėra pagrindinis 
tiesiogiai susijusios informacijos rinkimo teisinis pagrindas, pagal kurį valstybių narių prašoma rinkti 
informaciją apie darbo jėgos trūkumą ir perteklių. Įsteigus Europos darbo instituciją (Reglamentas 
(ES) 2019/1149), Komisija ir valstybės narės galės stebėti ir viešai skelbti darbo jėgos judumo srautus 
ir modelius Sąjungoje, remdamosi Europos darbo institucijos ataskaitomis ir naudodamosi Eurostato 
statistiniais duomenimis ir turimais nacionaliniais duomenimis.  

Komisija tęsia analitinį darbą dėl tendencijų ir iššūkių, susijusių su įvairiomis mobiliųjų darbuotojų 
kategorijomis. 

3.54. Komisijai kova su skurdu yra labai svarbi. Pagal savo priemonę „REACT-EU“, kuri pradėta 
įgyvendinti pagal Europos ekonomikos gaivinimo planą, Komisija pasiūlė, kad Europos socialiniam 
fondui skirtais papildomais ištekliais pirmiausia turėtų būti finansuojamos, be kita ko, vaikų skurdo 
mažinimo priemonės.  

Komisija taip pat pasiūlė rekomendaciją dėl Europos vaiko garantijų sistemos, ją Taryba priėmė 
2021 m. birželio 14 d. Ši sistema padės užkirsti kelią vaikų socialinei atskirčiai ir kovoti su ja. 

3.55. ESF stebėsenos sistema, pasitelkiant bendruosius rodiklius, suteikia universalią informaciją a) 
apie svarbiausių tikslinių grupių įtraukimą į fondo veiklos aprėptį, pasitelkiant bendrųjų išdirbių 
rodiklius, ir b) apie svarbiausias išdavų rūšis, pasitelkiant tiesioginių rezultatų rodiklius.  

ESF stebėsenos sistema užtikrina tikslią pusiausvyrą tarp ES lygmens informacijos poreikių ir 
valstybių narių surinktų duomenų apie tūkstančius veiksmų ir paramos gavėjų. Siekiant apriboti 
administracinę duomenų rinkimo naštą, įrodymai apie išdavas, susijusias su konkrečiomis tikslinėmis 
grupėmis, gaunami iš vertinimų. 

Į sunkumus renkant duomenis apie nepalankioje padėtyje esančias grupes atsižvelgta naujosiose 
2021–2027 m. nuostatose. Bus palengvintas informacijos apie šias tikslines grupes teikimas 
(naudojantis duomenų registrais, galimybe remtis pagrįstais įverčiais). Be to, du atskiri ESF+ 
konkretūs tikslai apims trečiųjų šalių piliečius ir romus, todėl bus sudarytos sąlygos vertinti tų tikslų 
įgyvendinimo veiksmingumą. 

3.58. 2021–2027 m. laikotarpiu teminės koncentracijos reikalavimai užtikrins geresnį orientavimąsi į 
pažeidžiamiausias grupes. Visos valstybės narės turės skirti ne mažiau kaip 25 proc. ESF+ lėšų 
socialinei įtraukčiai. 5 proc. ESF+ bus skiriama vaikų skurdo problemai spręsti valstybėse narėse, 
kuriose skurdo ar socialinės atskirties rizikos (AROPE) lygis viršija ES vidurkį, o 12,5 proc. ESF+ 
bus skiriama jaunimo užimtumo priemonėms valstybėse narėse, kuriose NEET lygis viršija ES 
vidurkį. Be to, visos valstybės narės turės skirti ne mažiau kaip 3 proc. savo ESF+ dalies išteklių 
pagal pasidalijamojo valdymo principą kovai su didžiausio skurdo formomis. Į ESF+ reglamentą taip 
pat įtraukti rodikliai, atspindintys dalyvių pažeidžiamumą. 
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Galiausiai 2021 m. birželio mėn. visoms valstybėms narėms Komisija išsiuntė raštą, kuriame jas 
paragino didinti investicijas, skirtas nepalankioje padėtyje esančių grupių poreikiams tenkinti.  

3.59. Parama programoms ir projektams skiriant sanglaudos politikos finansavimą bus teikiama ir 
2021–2027 m. programavimo laikotarpiu. Visų pirma kalbant apie romų integraciją, Komisija 
užtikrins, kad būtų skiriamas finansavimas šios srities programoms ir projektams remti pagal Romų 
strategijoje nustatytus prioritetus. 

3.67. 2021–2027 m. laikotarpio BNR padės sustiprinti papildomumą, ypač programavimo, 
įgyvendinimo, stebėsenos ir kontrolės srityse, kad būtų geriau atsižvelgta į tikslines grupes, temines 
skiriamąsias linijas ir turimą biudžetą. Be to, į BNR dabar įtraukta, pavyzdžiui, galimybė ERPF arba 
ESF+ lėšomis remti projektus, kuriems suteiktas pažangumo ženklas pagal kitą ES priemonę. 

3.68. Nuo dabartinės Komisijos kadencijos pradžios pradėta daug veiksmų, skirtų įgūdžiams, visų 
pirma skaitmeniniams įgūdžiams, skatinti, pavyzdžiui, įgyvendinant 2020 m. įgūdžių darbotvarkę, 
Skaitmeninio švietimo veiksmų planą ir Skaitmeninio dešimtmečio veiksmų planą, taip pat naudojant 
ne tik ESF+, bet ir kitą finansavimą, pavyzdžiui, programos „Erasmus+“ ir iniciatyvos „REACT-EU“ 
lėšas. Pastaruoju metu valstybės narės, vadovaudamosi Komisijos gairėmis3, taip pat naudojasi 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemone (EGADP) ir savo ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planais investicijoms į skaitmeninius įgūdžius. 

IŠVADOS 

3.70. Komisija mano, kad išdirbiai gerai parodo, ar ESF investicijos yra tinkamos jos tikslams ir 
laukiamiems rezultatams pasiekti. Rezultatams pasiekti reikia daugiau laiko, todėl dauguma valstybių 
narių neįtraukė jų į 2014–2020 m. veiklos rezultatų planus. 2021–2027 m. programų laikotarpio 
vidurio peržiūra skirsis nuo ankstesnio laikotarpio veiksmingumo peržiūros ir apims kokybinį, 
daugiamatį vertinimą, grindžiamą įvairiais veiksniais, nuo kurių priklausys programos veiksmingumas 
2024 m. pabaigoje. 

Taip pat žr. 3.12 dalyje pateiktas Europos Audito Rūmų pastabas. 

3.71. Kadangi valstybių narių ESF programose nustatytos siektinos reikšmės dažniausiai buvo 
grindžiamos konkrečiais rodikliais, Komisija negalėjo jomis remtis apskaičiuodama bendras ES 
siektinas reikšmes. Vietoj to ji atrinko keletą bendrų rodiklių, apie kuriuos buvo ankstesnio 
programavimo laikotarpio istorinių duomenų. Tačiau iš pat pradžių ji taip pat nurodė, kad šios 
siektinos reikšmės įgyvendinimo metu turės būti koreguojamos, visų pirma dėl metodikos pokyčių, 
įvykusių nuo ankstesnio laikotarpio iki dabartinio laikotarpio (pvz., netiesioginių dalyvių 
neįtraukimas). Šiuo atveju Komisija nekoregavo ir nekoreguoja savo siektinų reikšmių, kad jas būtų 
lengviau pasiekti. 

Taip pat žr. 3.26 dalyje pateiktas Europos Audito Rūmų pastabas. 

3.72. Beveik 75 proc. visų ESF remiamų dalyvių buvo bedarbiai, ilgalaikiai bedarbiai arba neaktyvūs 
asmenys. Tai rodo, kad ESF yra veiksminga priemonė labiau nuo darbo rinkos nutolusiems asmenims 
remti. 

Taip pat žr. 3.45 dalyje pateiktas Europos Audito Rūmų pastabas. 

                                                       
3 Europos Komisija, Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Gairės valstybėms narėms – 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planai“, 1 dalis, 2021 m. sausio mėn. 
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3.73. Komisijai kova su skurdu yra labai svarbi. Nuo kadencijos pradžios ji patvirtino keletą politikos 
priemonių ir finansavimo galimybių, skirtų kovoti su (vaikų) skurdu.  

Taip pat žr. Komisijos pastabas dėl 3.54 dalies. 
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EUROPOS KOMISIJOS ATSAKYMAI Į EUROPOS AUDITO RŪMŲ ATASKAITOS „ES 
BIUDŽETO VEIKSMINGUMAS. PADĖTIS 2020 M. PABAIGOJE“ PASTABAS 

4 SKYRIUS. GAMTOS IŠTEKLIAI 

 

ĮVADAS 

4.1. Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF) sukurtas siekiant padėti žvejams taikyti 
tausiosios žvejybos praktiką, o pakrančių bendruomenėms – įvairinti savo ekonomiką. Taip gerinama 
Europos pakrančių gyventojų gyvenimo kokybė. Komisija fondo veiksmingumą analizuoja ir vertina 
priemonių lygmeniu. Atsižvelgiant į fondo mažą dydį, labai įvairų remiamos veiklos pobūdį ir tai, kad 
reikšmingą poveikį ekonomikai ir sektoriaus veiklos aplinkai gali daryti daugybė veiksnių, labai 
svarbu fondo indėlį ir jo rezultatus nagrinėti nedideliu mastu. 

EJRŽF reglamento 5 straipsnyje išdėstyti keturi EJRŽF tikslai. Jais ne tik prisidedama prie 
bendros žuvininkystės politikos (BŽP) įgyvendinimo. Audito Rūmai naudojo veiksmingumo 
rodiklius ir informaciją, pateiktus EJRŽF programos ataskaitoje ir metinėje valdymo ir veiklos 
ataskaitoje (toliau – MVVA), kuriais neapsiribojama EJRŽF rezultatų ir laimėjimų vertinimų ir 
aprėpiamas platesnio masto poveikis BŽP lygmeniu. EJRŽF padedama siekti BŽP tikslų (nustatytų 
BŽP reglamento 2 straipsnyje ir BŽP reglamento 28 straipsnyje dėl BŽP išorės aspekto), tačiau, kaip 
nurodyta Komisijos atsakymuose į šioje ataskaitoje pateiktas pastabas, tai tik viena iš daugybės 
priemonių, įskaitant, inter alia, išsaugojimo priemones, mokslines žinias apie išteklius, kontrolės 
ir vykdymo užtikrinimo priemones ir daugybę kitų priemonių, kuriomis padedama siekti BŽP 
tikslų. Be to, yra daugybė papildomų išorės veiksnių, pvz., kuro kainos, rinkos paklausa, oro sąlygos, 
tarša ir klimato kaita. Kartu visi šie tarpusavyje yra labai susiję veiksniai lemia tai, kaip vykdoma 
žvejybos veikla, todėl taip pat padeda siekti BŽP tikslų skirtingais, tačiau tarpusavyje susijusiais 
būdais. Todėl neįmanoma nustatyti ir įrodyti bet kokio tiesioginio ir išimtinio priežastinio ryšio tarp 
EJRŽF veiksmingumo ir bendrųjų BŽP tikslų pasiekimo.  

EJRŽF prisidedama prie BŽP tikslų suteikiant finansinę paramą, kuri gali padėti padaryti 
nedidelius pokyčius tinkama linkme, pvz., papildyti išsaugojimo politiką. Todėl nerealu tikėtis, 
kad vien EJRŽF gali reikšmingai paveikti BŽP tikslų siekimą. 

Naudingiausia informacija ir įgyvendinimo duomenys yra tie, iš kurių matyti, kaip mažomis EJRŽF 
investicijomis padaromas poveikis nedideliu mastu. Todėl jie yra susiję su į konkrečią priemonę 
orientuotų veiksmų skaičiumi ir su atitinkamu investicijų lygiu. Būtent šis požiūris taikomas EJRŽF 
metinėse įgyvendinimo ataskaitose, kuriose apibendrinami duomenys veiklos lygmeniu, kuriuos 
praneša valstybės narės ir kurie skelbiami Komisijos žuvininkystės ir jūrų reikalų svetainėje. 
Komisija taip pat mano, kad šie ištekliai yra tinkami ir tikslūs siekiant prasmingai įvertinti 
EJRŽF veiksmingumą. 

4.6. Audito Rūmai naudojo veiksmingumo rodiklius ir informaciją, pateiktą EJRŽF programos 
ataskaitoje ir MVVA, kuriais neapsiribojama EJRŽF rezultatų ir laimėjimų vertinimu ir aprėpiamas 
platesnio masto poveikis BŽP lygmeniu. Komisija į tokius atvejus dėmesį atkreipė savo atsakymuose 
į šios ataskaitos pastabas. 

Komisijos manymu, išsamesnė informacija apie EJRŽF veiksmus, pvz., veiksmų tipus, išsami 
informacija apie finansinį indėlį ir geografinį pasiskirstymą būtų papildžiusi fondo veiksmingumo 
analizę. Vis dėlto, susieti vien EJRŽF indėlį su plačių BŽP tikslų pasiekimu– labai sudėtinga. 
Komisijos manymu, EJRŽF indėlis į politikos tikslų pasiekimą apima ne tik fondo rezultatus ir 
laimėjimus. Be to, kiti veiksniai, pvz., faktiniai BŽP teisės aktai ir jų įgyvendinimas, kitų politikos 
priemonių naudojimas ir išorės veiksniai, pvz., klimato kaitos arba taršos poveikis, atlieka svarbesnį 
vaidmenį.  
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EJRŽF santykinai nedideliais finansiniais paketais padedama siekti BŽP tikslų . Per septynerių 2014–
2020 m.1 laikotarpį BŽP tikslams siekti iš EJRŽF buvo skirta apytiksliai 3,5 mlrd. EUR, o tai sudaro 
500 mln. EUR kasmet visoms 27 ES valstybėms narėms. Atsižvelgiant į bendrą EJRŽF dydį, 
tikslingos investicijos, kurios remiamos šio fondo lėšomis, gali būti laikomos tik nedideliu indėliu. 
Makrolygmens rezultatų rodikliuose gali nenuosekliai atsispindėtas EJRŽF vaidmuo siekiant BŽP 
tikslų, tačiau fondas yra neatsiejama suderinto priemonių rinkinio, kuriuo remiamas politikos tikslų 
įgyvendinimas, dalis. 

Siekdama įvertinti fondo veiksmingumą, Komisija Sąjungos prioritetų, konkrečių tikslų ir pavienių 
veiksmų lygmeniu naudoja atitinkamą informaciją. Be programos ataskaitų ir metinės valdymo ir 
veiklos ataskaitos, Komisija nuolat naudoja veiksmų lygmens metinius duomenis, kuriuos valstybės 
narės praneša pagal EJRŽF reglamento 97 straipsnio 1 dalies a punktą (sistemos „Infosys“ duomenis), 
ir duomenis, kuriuos valstybės narės pateikia savo metinėse įgyvendinimo ataskaitose (toliau – MĮA) 
pagal EJRŽF reglamento 114 straipsnį.  

EJRŽF yra vienintelis BNR (Bendrųjų nuostatų reglamento) reikalavimus atitinkantis fondas, turintis 
tokią išsamią ir smulkią bendrą stebėsenos ir vertinimo sistemą, kuri palengvina EJRŽF 
veiksmingumo stebėseną veiksmų lygmeniu naudojantis vadinamąja sistema „Infosys“. Konkrečiau, 
ši sistema yra priemonė, skirta EJRŽF paramos poveikiui paramos gavėjams įvertinti, ir padeda 
surinkti įrodymus, siekiant padidinti viešųjų investicijų veiksmingumą, aktualumą ir rezultatyvumą. Ji 
taip pat padeda didinti skaidrumą, mokytis ir didinti atskaitomybę, todėl tai yra pagrindinis duomenų 
šaltinis, į kurį Komisija atsižvelgia vertindama EJRŽF veiksmingumą. 

4.7. EJRŽF teikia finansinę paramą, kad padėtų siekti BŽP tikslų, tačiau taip pat padeda siekti kitų 
nemažiau svarbių tikslų. Be to, kaip nurodyta 4.6 dalyje, fondo remiamos tikslingos investicijos gali 
daryti tik nedidelį poveikį tam, kad rezultatai būtų matyti BŽP tikslų lygmeniu. Šių tikslų negalima 
pasiekti tik viena paramos priemone, nes juos lemia ir įvairių nacionalinės ir ES politikos priemonių ir 
kitų priemonių sinergija, taip pat konkrečios nacionalinės ar regioninės aplinkybės.  

Komisija pabrėžia kitų veiksnių, kurių dauguma yra išorinio pobūdžio, poveikį BŽP tikslams, kaip 
aprašyta 4.3 dalyje.  

4.8. Komisija pažymi, kad šie konkretūs tikslai atitinka EJRŽF reglamento 5 straipsnio a ir b 
punktuose nustatytus tikslus, o EJRŽF reglamento 6 straipsnyje konkretūs tikslai apibrėžiami kaip 
pagal kiekvieną Sąjungos prioritetą išdėstyti elementai. 

4.10. Komisijos manymu, šis ryšys su bendru leidžiamu sužvejoti kiekiu turi būti susietas su BŽP 
veiksmingumu. Taip pat žr. Komisijos atsakymą į 4.6 dalies pastabas.  

Komisija pabrėžia, kad EJRŽF reglamento 5 straipsnio b punkte nustatytas tikslas papildomai 
skirstomas į 3 Sąjungos prioritetą ir jo konkrečius tikslus (EJRŽF reglamento 6 straipsnis). B punkte 
nustatytas tikslas ir su juo susijęs 3 Sąjungos prioritetas yra orientuoti tik į du konkrečius tikslus: 
duomenų rinkimą ir kontrolę. 

B punkte nustatytas tikslas nėra orientuotas į žuvininkystės išteklių išsaugojimo politikos valdymą 
tvariems žvejybos lygiams pasiekti. 

Bendro leidžiamo sužvejoti kiekio nustatymas yra žuvininkystės išteklių išsaugojimo priemonė, 
susijusi su BŽP veiksmingumu. 

EJRŽF VEIKSMINGUMO VERTINIMAS 

4.14. Veiksmingumo rodikliai yra naudinga priemonė programos veiksmingumui stebėti. Pavyzdžiui, 
jie gali padėti iš anksto nustatyti veiksmingumo ir (arba) įgyvendinimo problemas, į kurias reikėtų 
atkreipti dėmesį. Tačiau vertinant programos veiksmingumą dažnai reikia ne vien atlikti 

                                                      
1 2020 m. EJRŽF įgyvendinimo ataskaita (https://ec.europa.eu/oceans-and-

fisheries/system/files/2021-09/emff-implementation-report-2020_en.pdf). 
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veiksmingumo rodiklių analizę, bet atsižvelgti ir į kitą svarbią kiekybinę ir kokybinę informaciją. Joks 
veiksmingumo rodiklių rinkinys negali parodyti visų svarbių programos veiksmingumo aspektų. 
Todėl tai, kad veiksmingumo rodiklis įgyvendinamas pagal planą (arba ne), kad būtų pasiekta jo 
tikslinė reikšmė, nebūtinai reiškia, jog pati programa įgyvendinama pagal planą (arba ne), kad 
pasiektų savo tikslus.  

Programos ataskaitose Komisija pateikia pažangos siekiant tikslinių reikšmių, padarytos atsižvelgiant 
į rodiklius, vertinimą. Kai kuriais atvejais šis vertinimas skiriasi nuo šioje ataskaitoje pateikto Europos 
Audito Rūmų vertinimo dėl taikomų skirtingų metodikų. 

4.15. Komisija mano, kad jos turima veiksmingumo informacija padeda susidaryti išsamų ir tikslų 
vaizdą. Kaip nurodyta 4.1–4.6 dalyse, Komisija pažymi, kad 4.4 diagramoje parodyti tik programos 
ataskaitoje pateikti rodikliai. 

Komisija mano, kad 2011 m. BŽP reformos poveikio vertinimas, į kurį Audito Rūmai pateikia 
nuorodą šioje dalyje, neapima EJRŽF veiksmingumo ir pagrindinė analizė jau yra pasenusi.  

4.16. Komisija yra įsitikinusi, kad EJRŽF veiksmingumo analizė turėtų apimti politikos tikslų 
lygmeniu pasiektus rezultatus ir būti grindžiama išdirbiais, poveikiu ir finansiniais įnašais.  

Komisija pripažįsta, kad programos ataskaitoje ir MVVA daug dėmesio skiriama paramos gavėjų ir 
veiksmų skaičiui ir kad programos ataskaitoje ir MVVA nepateikiama intervencijos logika, pagal 
kurią EJRŽF indėlis būtų susietas su politikos tikslų įgyvendinimu. 

4.17. Kaip nurodyta Komisijos atsakyme į 4.6 dalies pastabas, poveikis, kurį EJRŽF parama gali turėti 
aukštu BŽP tikslų lygmeniu, laikytinas minimaliu. 

4.22. Komisija stengėsi pagerinti augimą sektoriuje priimdama komunikatą „Tvaresnės ir 
konkurencingesnės ES akvakultūros 2021–2030 m. strateginės gairės“ (COM(2021)236 final), kad 
būtų išspręsti sektoriui kylantys uždaviniai ir toliau daroma pažanga, susijusi su sektoriaus tvariu 
vystymusi. 

4.25. Komisija pažymi, kad EJRŽF yra priemonė bendrai žuvininkystės politikai (BŽP) remti ir 
visiems jos tikslams pasiekti, t. y. prisidėti prie ekonominio, socialinio ir aplinkosauginio 
žuvininkystės tvarumo. Atsižvelgiant į priemonės taikymo sritį, ja aktyviai remiama biologinė 
įvairovė ir jūros aplinka, taip pat žuvininkystės sektoriaus daromos žalos mažinimas.  

Komisija gali pranešti apie EJRŽF išlaidas, kuriomis padedama siekti aplinkos tikslų, tačiau ji 
pabrėžia, kad negalima pagrįstai tikėtis, jog vien dėl EJRŽF investicijų (pvz., mažiau nei 
500 mln. EUR, susijusių su BŽP tikslais per metus visai ES) galėtų pasikeisti aplinkos rodikliai.  

Pavyzdžiui, EJRŽF lėšomis gali būti remiami tyrimai ir analizė, kuriuose nagrinėjamos pagrindinės 
aplinkos temos, pvz., saugomų jūros teritorijų (SJT) tinklo sukūrimas arba geros aplinkos būklės 
(GAB) įgyvendinimas, tačiau SJT tinklo masto arba pažangos siekiant GAB Sąjungos vandenyse 
lygio negali lemti vien EJRŽF investicijos, nes tai priklauso nuo daugelio kitų išorės veiksnių ir kitų 
nacionalinio, ES ir pasaulinio lygmens politikos priemonių. EJRŽF stebėsenos ir vertinimo sistemoje 
gali būti veiksmingai aprašyta, kiek paramos buvo skirta aplinkos temoms ir kokiam projektų skaičiui 
buvo skirta parama. 

4.27. Komisija pabrėžia, kad ši dalis yra susijusi su BŽP klausimais, kurie yra platesnio masto. EJRŽF 
yra viena iš daugybės priemonių, padedančių įgyvendinti įpareigojimą iškrauti laimikį, pvz., padėti 
žvejams įsigyti selektyvesnių žvejybos įrankių, didinti anksčiau nepageidaujamo laimikio vertę ir 
pritaikyti uostus, aukcionams skirtus objektus ir pastoges, kad būtų lengviau iškrauti laimikį. Šioms 
priemonėms iki 2020 m. pabaigos buvo įsipareigota skirti 147 mln. EUR EJRŽF paramos2 visose 
27 ES valstybėse narėse. 

                                                      
2 2020 m. EJRŽF įgyvendinimo ataskaita, 2021 m. rugsėjo mėn. (https://ec.europa.eu/oceans-and-

fisheries/document/download/68276db8-058c-4766-8368-34681e09993b_en). 
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4.28. Nors EJRŽF prisidedama prie BŽP įgyvendinimo, BŽP tikslų įgyvendinimui ir siekimui daro 
poveikį daugybė kitų veiksnių. Išmetimo į jūrą panaikinimas ir visapusiško įpareigojimo iškrauti 
laimikį laikymasis negali būti užtikrinami teikiant tik EJRŽF paramą. 

Be to, programos ataskaitoje pateiktas rodiklis reiškia į jūrą išmetamo laimikio kiekį, o EJRŽF MĮA 
pateiktas rodiklis reiškia nepageidaujamo laimikio kiekio pokytį. Į jūrą išmetamo laimikio kiekis 
reiškia tokio laimikio kiekį visame sektoriuje. Nepageidaujamo laimikio kiekio sumažinimas yra 
susijęs su visų rūšių laimikiais, kurie yra nepageidaujami dėl įvairių, pvz., ekonominių, priežasčių, o 
ne tik dėl to, kad siekiama panaikinti išmetimą į jūrą. 

Valstybės narės pirmauja panaikinant išmetimą į jūrą ir užtikrinant įpareigojimo iškrauti laimikį 
laikymąsi. Šiuo tikslu selektyviosios žvejybos būdų tobulinimas siekiant išvengti nepageidaujamos 
priegaudos ir ją kiek įmanoma sumažinti turi būti laikomas svarbiu prioritetu. 

Nors tai nėra susiję su EJRŽF, Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad ji atliko įvairius auditus, siekdama 
įvertinti, kaip vykdomas įpareigojimas, ir remiantis šiais auditais tam tikrais atvejais buvo pradėtos 
pažeidimo nagrinėjimo procedūros. 

4.29. Komisija pabrėžia, kad šioje dalyje Audito Rūmų aptarti klausimai nėra susiję su tiesioginiais 
EJRŽF rezultatais ir laimėjimais. 

4.31. Komisija pabrėžia, kad EJRŽF indėlis siekiant šio pagrindinio BŽP tikslo yra tik nedidelė 
finansinė parama ir vienas iš daugybės veiksnių, darančių poveikį tikslui. Išsaugojimo tikslas ir 
žvejybos laikantis didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio (toliau – MSY) užtikrinimas yra 
platesnio masto, palyginti su EJRŽF rezultatais ir laimėjimais. 

Daug labiau tikėtina, kad išsaugojimo tikslui ir žvejybos laikantis MSY užtikrinimui pagal BŽP 
poveikį darys kiti veiksniai, o ne EJRŽF parama, kaip nustatyta 4.6 dalyje. Dėl šių kitų veiksnių labai 
sudėtinga šiuos aspektus susieti su EJRŽF veiksmingumu. 

4.32. Komisija pabrėžia, kad EJRŽF indėlis siekiant šio pagrindinio BŽP tikslo yra tik nedidelė 
finansinė parama ir vienas iš daugybės veiksnių, darančių poveikį tikslui. Išsaugojimo tikslas ir MSY 
užtikrinimas yra platesnio masto, palyginti su EJRŽF rezultatais ir laimėjimais, ir juos veikiau reikėtų 
vertinti atsižvelgiant į BŽP tikslus. 

Komisija pripažįsta savo klaidą, kad taikė 59 proc. bazinį rodiklį kitiems jūros baseinams, nes jis 
turėjo būti taikomas tik šiaurės rytų Atlantui. 

4.33. Komisijos manymu, ši dalis nesusijusi su EJRŽF rezultatais ir laimėjimais. 

Dėl EJRŽF indėlio į BŽP tikslų pasiekimą pažymėtina, kad, Komisijos manymu, mažas EJRŽF 
biudžetas pats savaime negalėtų daryti lemiamo poveikio plataus užmojo BŽP tvarumo tikslų, kurie 
remiami įvairiomis kitomis politikos priemonėmis ir kuriems poveikį daro daugybė išorės veiksnių, 
pasiekimui. Taip pat žr. Komisijos atsakymą į 4.6 dalies pastabas.  

Komisija pažymi, kad ji rėmėsi rodikliu, pagal kurį 99 proc. ES iškrauto žuvies kiekio yra sužvejota 
tausiai, jeigu jis gautas iš pagal MSY įvertintų išteklių ir vien ES valdomo bendro leidžiamo sužvejoti 
kiekio. Komisija šiuo rodikliu nuosekliai rėmėsi visuose ankstesniuose pranešimuose visuomenei, 
NVO ir pramonės atstovams ir praėjusių metų metiniame komunikate dėl žvejybos galimybių. 

Dėl tausaus naudojimo lygio tikslų įgyvendinimo pažymėtina, kad teisės aktų leidėjai sutiko, kad su 
Vakarų Viduržemio jūros regiono daugiamečiu planu susijusios tikslo įgyvendinimas būtų atidėtas 
vėliausiai iki 2025 m. 

4.34. Komisijos manymu, šioje dalyje aptarti klausimai nesusiję su EJRŽF rezultatais ir laimėjimais. 

Iš naujausios turimos informacijos matyti, kad 2019 m. bendras žuvų mirtingumo rodiklis sumažėjo ir 
stabilizavosi ties mažiau nei 1,2 ir beveik priartėjo prie 1.  

Viduržemio jūroje ir Juodojoje jūroje žuvų mirtingumo rodiklio koeficientas sumažėjo nuo 2,2 
2020 m. iki 2,1 2021 m. Nors tvarus lygis tebeviršijamas du kartus, padėtis šiek tiek pagerėjo. Taip 
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pat verta priminti, kad valdymo priemonių, kurių buvo imtasi 2019 ir 2020 m., poveikis bus matomas 
gavus kitų metų duomenis, nes stebėsenos rodikliai apima laikotarpį iki 2018 m. 

4.35. Komisijos manymu, šioje dalyje aptarti klausimai nesusiję su EJRŽF rezultatais ir laimėjimais. 

Dėl išsaugojimo tikslų įgyvendinimo svarbu pažymėti, kad teisės aktų leidėjai sutiko, kad su Vakarų 
Viduržemio jūros regiono daugiamečiu planu susijusio tikslo įgyvendinimas būtų atidėtas vėliausiai 
iki 2025 m. 

Kaip nurodyta 4.34 punkte, pagrindiniai Viduržemio jūros ir Juodosios jūros stebėsenos duomenys 
gauti 2018 m. Verta priminti, kad valdymo priemonių, kurių buvo imtasi 2019 ir 2020 m., poveikis 
bus matomas gavus kitų metų duomenis. 

4.36. Komisija pažymi, kad šioje dalyje aptarti klausimai nesusiję su EJRŽF rezultatais ir laimėjimais. 
Be to, atsižvelgdama į neseniai ES ir tarptautiniu lygmenimis priimtas valdymo priemones, Komisija 
su džiugesiu praneša apie pirmuosius pažangos požymius, susijusius su žuvų mirtingumo Viduržemio 
jūroje rodiklio mažėjimu 2021 m. 

4.40. Komisija pažymi, kad žalingos subsidijos problema nėra susijusi su EJRŽF veiksmingumu.  

4.41. Komisija sutinka, kad labai svarbu gauti mokslinių rekomendacijų.  

EJRŽF gali remti duomenų rinkimo veiklą, tačiau tai nėra vienintelis veiksnys, padedantis užtikrinti 
sėkmingai veikiančią duomenų rinkimo, mokslinių rekomendacijų ir sprendimų dėl kvotų sistemą. 
Vien EJRŽF parama nėra pakankama paskata spręsti su mokslinėmis rekomendacijomis susijusias 
problemas. 

4.42. Komisijos manymu, ši dalis nesusijusi su EJRŽF rezultatais ir laimėjimais. 

4.43. Komisija sutinka, kad BŽP sėkmė yra labai susijusi su žuvininkystės kontrolės sistemos 
veiksmingumu, tačiau mano, kad ši dalis nesusijusi su EJRŽF rezultatais ir laimėjimais. 

Žuvininkystės kontrolės reglamento peržiūra buvo atlikta po to, kai Komisija 2015 m. įvertino 
kontrolės sistemą. Dėl pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto vyksta derybos Europos 
Parlamente ir Taryboje. Tuo tarpu Komisija toliau užtikrina visišką dabartinių kontrolės taisyklių 
įgyvendinimą valstybėse narėse: vykdomi tiksliniai tyrimai, rengiami veiksmų planai, teikiamos 
administracinės užklausos, įgyvendinami ES bandomieji projektai ir tiriami pažeidimai bei labai 
glaudžiai bendradarbiaujama su Europos žuvininkystės kontrolės agentūra. EJRŽF parama yra tik 
nedidelė nuolatinės ES žuvininkystės kontrolės sistemos veiklos dalis. 

4.44. Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad nustatyti kiekybinius rodiklius siekiant išmatuoti valstybių 
narių žuvininkystės kontrolės sistemų veiksmingumą – labai sudėtinga užduotis. Aktualus EJRŽF 
tikslas yra skatinti BŽP įgyvendinimą atsižvelgiant į duomenų rinkimą ir žuvininkystės kontrolę, o ne 
sukurti veiksmingą kontrolės sistemą skiriant vien EJRŽF paramą. 

EJRŽF ex post vertinimo metu bus nagrinėjamas fondo veiksmingumas ir poveikis, įskaitant su 
kontrole susijusį veiksmingumą ir poveikį. 

IŠVADOS 

4.45. Komisija pabrėžia, kad nedidelį EJRŽF finansinį indėlį reikia vertinti atsižvelgiant į kitas 
politikos priemones ir daugybę išorės veiksnių, darančių poveikį BŽP, kaip nurodyta jos atsakyme į 
4.6 dalies pastabas. Laimėjimai BŽP srityje labai priklauso nuo šių kitų priemonių ir veiksnių.  

Galima įrodyti, kad EJRŽF padeda siekti BŽP tikslų tikslingai ir ribotu mastu. Vien EJRŽF poveikio 
nepakanka norint realistiškai įvertinti rezultato rodiklių poveikį BŽP lygmeniu. Komisija pasinaudojo 
turima informacija, kad kiekybiškai įvertintų, kaip EJRŽF padėjo siekti BŽP tikslų, pateikdama 
duomenis apie veiksmų ir finansinių asignavimų remiant EJRŽF priemones skaičių. Atlikdama 
analizę ir ją pateikdama EJRŽF metinėse įgyvendinimo ataskaitose, Komisija įvertina, kaip tai padeda 
siekti BŽP tikslų. 
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Komisija stebi EJRŽF veiksmingumą daug išsamiau ir atsižvelgia ne vien į bendrą poveikį BŽP 
tikslams. Komisija nuolat stebi pažangą, kad užtikrintų patikimą finansų valdymą, ir kasmet susitinka 
su kiekvienos valstybės narės atstovais per specialų metinės peržiūros posėdį bei, pasinaudodama šia 
galimybe, atkreipia dėmesį į bet kokią nepakankamą pažangą ir imasi taisomųjų veiksmų.  

4.46. Komisija pasinaudojo naujausia turima informacija, kad kiekybiškai įvertintų, kaip EJRŽF 
padeda siekti BŽP tikslų, visų pirma susiedama metinį veiksmų ir fondo remiamų finansinių 
asignavimų skaičių su šiais tikslais.  

Komisija mano, kad veiksmingumo informacija turėtų apimti išdirbius, rezultatus, poveikį ir finansinį 
indėlį, nes tai padėtų susidaryti išsamų ir tikslų vaizdą apie patikimą EJRŽF finansų valdymą. 

Vis dėlto, labai sudėtinga susieti vien EJRŽF indėlį su plačių BŽP tikslų įgyvendinimu. 

4.47. Komisija mano, kad, siekiant susidaryti išsamų vaizdą apie programos veiksmingumą ir 
prasmingai ją įvertinti, programos ataskaitas ir MVVA turi papildyti veiklos lygmens duomenys, 
susiję su EJRŽF stebėsenos ir vertinimo sistema.  

Vis dėlto, Komisija sutinka su tuo, kad EJRŽF indėlis į BŽP tikslų pasiekimą galėtų būti aiškiau 
dokumentuojamas. Dėl šios dokumentacijos trūkumo tapo sudėtingiau užtikrinti veiksmingą EJRŽF 
veiksmingumo auditą, nes lūkesčiai, susiję su tuo, ką būtų galima pasiekti naudojant EJRŽF paramą 
BŽP lygmeniu, gali būti gerokai pervertinti, jei nebūtų atsižvelgta į įvairius veiksnius, darančius 
poveikį BŽP tikslų įgyvendinimui. Komisija į tai atsižvelgė apibendrindama su EJRŽF stebėsena 
susijusią patirtį. 

Dėl kitų informacijos šaltinių žr. mūsų atsakymą į 4.6 dalies pastabas.  

4.48. Komisija mano, kad Audito Rūmų vertinimas yra platesnis nei EJRŽF rezultatų ir laimėjimų 
vertinimas ir apima pačios BŽP veiksmingumo vertinimą. 

Nors EJRŽF investicijos padeda siekti pageidaujamos išsaugojimo būklės, vien tik šios investicijos 
negali realiai padėti pasiekti šios būklės. 

Panašiai, EJRŽF nėra vienintelė paskata pašalinti neigiamą žvejybos veiklos poveikį ekosistemai.  

Komisija nurodo savo atsakymus į 4.31–4.36 dalių pastabas. 

4.50. Komisija pažymi, kad mokslinių rekomendacijų mastas nesusijęs su EJRŽF rezultatais ir 
laimėjimais. Vien EJRŽF paramos nepakanka su duomenimis susijusiems apribojimams pašalinti, nes 
jie yra susiję ne tik su duomenų trūkumu, bet ir su nestabiliais arba pasenusiais modeliais, kurie 
atsiranda dėl nuolat kintančių aplinkybių. 

4.51. Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad EJRŽF prisideda prie žuvininkystės kontrolės sistemos 
gerinimo, tačiau pastarosios veiksmingumas nėra susijęs su EJRŽF rezultatais ir laimėjimais.  

Fondo veiksmingumas, rezultatai ir poveikis, įskaitant kontrolės sritį, bus išsamiau įvertinti taikant 
EJRŽF ex post vertinimo sistemą (Bendrųjų nuostatų reglamento 57 straipsnis), remiantis valstybių 
narių pateikta informacija. 
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KOMISIJOS ATSAKYMAI Į EUROPOS AUDITO RŪMŲ ATASKAITOS „ES BIUDŽETO 
VEIKSMINGUMAS. PADĖTIS 2020 M. PABAIGOJE“ PASTABAS 

5 SKYRIUS „SAUGUMAS IR PILIETYBĖ“ 

 

ĮVADAS 
 
VSF sienų ir vizų priemonės pagrindinis tikslas – padėti užtikrinti aukštą saugumo lygį Sąjungoje, 
kartu išsaugant laisvą judėjimą joje ir palengvinant teisėtą keliavimą. Tai apima veiksmingą Šengeno 
vizų tvarkymą remiant bendrą vizų politiką ir siekiant vienodo ir aukšto lygio išorės sienų kontrolės.  
Valdant migracijos srautus ir saugumo grėsmę gali kilti sunkumų, kurių valstybės narės negali įveikti 
vienos. Iš tiesų, kai kurioms valstybėms narėms tenka sunki našta dėl jų ypatingos geografinės 
padėties ir Sąjungos išorės sienų, kurias jos turi valdyti, ilgio. Panaikinus vidaus sienų kontrolę dar 
labiau būtina užtikrinti veiksmingą išorės sienų apsaugą. Tam reikia bendrų priemonių veiksmingai 
Sąjungos išorės sienų kontrolei užtikrinti, įskaitant paramą atitinkamoms informacinėms sistemoms: 
SIS II (Šengeno informacinei sistemai), VIS (Vizų informacinei sistemai), sistemai EURODAC 
(Prašytojų tapatybės nustatymas) ir EUROSUR (Europos sienų stebėjimo sistemai). Todėl solidarumo 
ir teisingo atsakomybės pasidalijimo ne tik tarp valstybių narių, bet ir tarp valstybių narių ir ES 
principai yra prieglobsčio, imigracijos ir išorės sienų valdymo bendros politikos pagrindas.  

ES išorės sienų valdymui ir ES saugumui užtikrinti reikia didelių valstybių narių išteklių ir pajėgumų. 
Pagerinus bendradarbiavimą ir veiksmų koordinavimą telkiant išteklius tokiose srityse kaip mokymas 
ir įranga, būtų pasiekta masto ekonomija ir sinergija, taip užtikrinant veiksmingesnį viešųjų lėšų 
naudojimą ir padidinant valstybių narių solidarumą, tarpusavio pasitikėjimą ir atsakomybės už bendrą 
ES politiką pasidalijimą.  

Šio fondo programų įgyvendinimo veiksmingumo ataskaitos teikiamos reguliariai. Pagal galiojančius 
reglamentus valstybės narės ir Komisija turi atlikti tarpinius vertinimus ir ex post vertinimus. 
Stebėsenos duomenys, kuriuos valstybės narės renka ir teikia Komisijai savo metinėse įgyvendinimo 
ataskaitose, leidžia apžvelgti Fondo įgyvendinimo pažangą, o vertinimais įvertinamas paramos 
poveikis. Tarpinis VSF sienų ir vizų priemonės vertinimas buvo baigtas 2018 m. birželio mėn. 
Kadangi reglamentai buvo priimti vėlai, ir todėl vėlai pradėta įgyvendinti programas, atliekant tarpinį 
vertinimą parengtas tik pirmasis ankstyvo VSF sienų ir vizų priemonės įgyvendinimo vertinimas. 
Komisijos ex post vertinime, kuris turi būti parengtas iki 2024 m. birželio mėn. pabaigos, bus 
pateiktas daug išsamesnis VSF sienų ir vizų priemonės veiksmingumo vertinimas. 
 
VSF SIENŲ IR VIZŲ PRIEMONĖS VEIKSMINGUMO VERTINIMAS 
 
5.10. Veiksmingumo rodikliai yra naudinga priemonė programos veiksmingumui stebėti. Pavyzdžiui, 
jie gali padėti iš anksto nustatyti veiklos ir (arba) įgyvendinimo problemas, į kurias gali reikėti 
atkreipti dėmesį. Tačiau vertinant programos veiksmingumą dažnai reikia ne vien atlikti 
veiksmingumo rodiklių analizę, bet atsižvelgti ir į kitą svarbią kiekybinę ir kokybinę informaciją. Joks 
veiksmingumo rodiklių rinkinys negali atspindėti visų svarbių programos veiksmingumo aspektų. 
Todėl tai, kad veiksmingumo 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. Programos ataskaitose Komisija pateikia pažangos siekiant tikslų, padarytos 
atsižvelgiant į rodiklius, vertinimą. Kai kuriais atvejais šis vertinimas skiriasi nuo šioje ataskaitoje 
pateikto Europos Audito Rūmų vertinimo dėl taikomų skirtingų metodikų. 

Kadangi valstybės narės VSF sienų ir vizų priemonės įgyvendinimą tęs iki 2022 m. pabaigos, o 
veiksmingumo vertinimo duomenys paprastai pateikiami vėlai, bet koks sėkmingo veikimo vertinimas 
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šiame etape turi būti preliminarus, o tikimybė, kad bus pasiektos tikslinės reikšmės, turi būti 
vertinama atsižvelgiant į šią dvejų metų perspektyvą. 

5.11. MVVA ir programos ataskaitoje pateikiami suvestiniai ES lygmens duomenys. Taigi, norint 
įvertinti valstybių narių asignavimus, būtina susipažinti su valstybių narių pateiktais duomenimis, 
nurodytais sąskaitose arba metinėse įgyvendinimo ataskaitose. 

5.13. Informacija apie programų ekonomiškumą ir efektyvumą paprastai kasmet neteikiama. Šiuos 
aspektus daugiausia lemia reguliavimo sistema ir jie vertinami ilgesnės trukmės laikotarpiu. 
Tai, kad daugelis rodiklių yra susiję su išdirbiais, numatyta atitinkamame reglamente. VSF sienų ir 
vizų priemonės įgyvendinimas bus tęsiamas iki 2022 m. pabaigos. Valstybės narės iki 2023 m. 
gruodžio 31 d. pateiks Komisijai ex post vertinimą. 
 
5.14. Komisija norėtų pažymėti, kad 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. Todėl teiginys, kad „Daugiau kaip pusė (7 iš 12) VSF sienų ir vizų priemonės 
rodiklių, paskelbtų MVVA ir programų ataskaitose, yra išdirbio rodikliai“, grindžiamas Europos 
Audito Rūmų klasifikacija, o ne reglamentu. 
 
VSF sienų ir vizų priemonės reglamente nereikalaujama teikti veiklos tikslų įgyvendinimo ataskaitų. 
Tačiau valstybės narės iki 2023 m. gruodžio 31 d. pateiks Komisijai ex post vertinimą, o Komisija iki 
2024 m. birželio 30 d. Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui pateiks ex post vertinimą.  
Vadovaudamosi teisine sistema, valstybės narės 2021 ir 2022 m. vis dar įgyvendina fondus. 
Suprantama, kad su šiais veiksmais susiję rezultatai bus pasiekti tik po 2020 m.  
 
Komisija taip pat norėtų pažymėti, kad kelios valstybės narės teikia rodiklių ataskaitas po projektų 
užbaigimo. Dėl to gali susidaryti klaidingas įspūdis, kad nepasiekta jokios pažangos siekiant nustatytų 
tikslų, nors projektai vykdomi vietoje, o ataskaitos teikiamos juos užbaigus. 
 
5.15. Komisija mano, kad MVVA pateikiamas subalansuotas pokyčių vaizdas. Kaip paaiškinta 
metodinėje pastaboje, rodikliai pasirinkti remiantis tokiais kriterijais kaip duomenų prieinamumas ir 
aktualumas. Pažanga siekiant tikslo nėra įtraukimo kriterijus. 
 
Kelios valstybės narės pateikia rodiklių ataskaitas po projektų užbaigimo. Dėl to gali susidaryti 
klaidingas įspūdis, kad nepasiekta jokios pažangos siekiant nustatytų tikslų, nors projektai vykdomi 
vietoje, o ataskaitos teikiamos juos užbaigus. 
 
5.16. Valstybės narės gali savarankiškai pasirinkti, kada įgyvendinti projektus pagal savo daugiametes 
programas. Dėl to valstybių narių veiksmingumas neišvengiamai skiriasi. 

Kalbant apie tris šalis (Prancūziją, Slovėniją, Norvegiją), kurios pranešė apie išskirtinę konsulinio 
bendradarbiavimo veiklos plėtrą, reikėtų pažymėti, kad dauguma valstybių narių ir Šengeno 
asocijuotųjų šalių nenustatė tikslo. 

5.17. Komisija mano, kad apskritai visi įtraukti veiksmingumo rodikliai yra susiję su programų 
tikslais. VSF turi padėti siekti šio tikslo („padėti užtikrinti aukštą saugumo lygį Sąjungoje“), o ne pats 
jį pasiekti. Rodikliai yra priemonė šiam ES indėliui įvertinti, tačiau vien jų nepakanka. Kaip nurodė 
Audito Rūmai, pastangoms pasiekti tikslą gali turėti įtakos išorės veiksniai, o šių veiksnių negalima 
įvertinti rodikliu, tik ex post vertinimo metu. 

Rodiklio duomenys visada turėtų būti analizuojami kartu su kita kiekybine ir kokybine informacija 
tam, kad būtų galima įvertinti programos veiksmingumą. 
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Šiuo aspektu, atsižvelgiant į VSF tikslų pobūdį, sunku prognozuoti dėl didelio tiesiogiai susijusių 
išorės veiksnių nepastovumo, įskaitant politinę padėtį pagrindinėse trečiosiose tranzito ir neteisėtos 
migracijos kilmės šalyse, migracijos krizę dėl karo Sirijoje ir COVID pandemijos raidą. 

5.20. Laikotarpio vidurio vertinime pateikiamas teigiamas VSF sienų ir vizų priemonės 
veiksmingumo vertinimas: „Fondas prisidėjo prie veiksmingo ES bendros vizų politikos 
įgyvendinimo. Jis palengvino teisėtą keliavimą. Keitimosi informacija ir mokymo veikla prisidėjo prie 
to, kad ES acquis vizų politikos srityje būtų įgyvendinamas vienodai. Fondas buvo svarbus kuriant IT 
sistemas, padedančias įgyvendinti bendrą vizų politiką“. 
 
Taip pat žr. atsakymą į 5.15 dalies pastabas. 
 
5.21. Žr. atsakymą į 5.10 dalies pastabas. 
Be to, pažymima, kad kai kurios valstybės narės dar nepateikė duomenų apie išmokytų darbuotojų 
skaičių ir mokymo valandas, nes jos tai padarys tik pasibaigus projektui (-ams). 
 
5.23. Kalbant apie sienos apsaugos pareigūnų mokymą, Komisijos remiami eu-LISA ir CEPOL jau 
parengė mokymo kursus, modulius ir internetinius seminarus apie SIS (techninius, veikimo ir teisinius 
aspektus). Dabar tokiais mokymais konkrečiai siekiama pasirengti 2022 m. pradžioje pradėti naudoti 
patobulintą SIS. Visos valstybės narės parengė nacionalines programas, skirtas naudotojams 
pasirengti patobulintos SIS veikimo pradžiai. 

5.24. Imamasi priemonių šiai problemai spręsti. 

5.25. Komisija mano, kad tai, jog tikslas bus pasiektas, nebūtinai yra mažai tikėtina. 

5.27. EUROSUR – tai valstybių narių ir Frontex keitimosi informacija ir bendradarbiavimo sistema, 
skirta informuotumui apie padėtį gerinti ir reagavimo pajėgumams prie išorės sienų didinti. 

5.30. ES informacinių sistemų sukūrimas ir priežiūra pareikalavo didelių ES ir dalyvaujančių Šengeno 
valstybių investicijų. 
 
Komisija nėra teisiškai įpareigota teikti išsamių bendrų išlaidų ataskaitų. 
Tačiau SIS naujos redakcijos, EES ir ETIAS kūrimo išlaidos nurodytos finansinėse teisės akto 
pasiūlymo pažymose (COM(2016) 194 dėl EES, COM(2016) 731 dėl ETIAS ir COM(2016) 881, 882, 
883 dėl SIS naujos redakcijos). 
 
IŠVADOS 
 
5.32. VSF sienų ir vizų priemonės veiksmingumui atskirų valstybių narių lygmeniu ir jų bendram 
veiksmingumui daro įtaką išorės veiksniai, pavyzdžiui, politiniai pokyčiai.  

Komisija mano, kad apskritai visi įtraukti veiksmingumo rodikliai yra susiję su programų tikslais. 
Rodiklio duomenys visada turėtų būti analizuojami kartu su kita kiekybine ir kokybine informacija 
tam, kad būtų galima įvertinti programos veiksmingumą. 

Atliekant ex post vertinimą bus vertinama, kiek pagal programą pasiektas bendrasis tikslas – padėti 
užtikrinti aukštą saugumo lygį ES. 

5.33. Komisija pažymi, kad 55 proc. išmokėtų nacionalinių programos asignavimų procentinė dalis 
susijusi su 2020 m. pabaiga, t. y. likus dvejiems metams iki įgyvendinimo laikotarpio pabaigos. Taigi 
tikėtina, kad daugelis rezultatų bus pasiekti per paskutinius dvejus įgyvendinimo laikotarpio metus. 
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5.34. Komisija mano, kad AMPR pateikiamas subalansuotas pokyčių vaizdas, nes naudojami 
rodikliai, apie kuriuos jau yra patikimų duomenų (žr. 5.15 punkto pastabas). 
 
Vadovaudamosi teisine sistema, valstybės narės 2021 ir 2022 m. vis dar įgyvendina fondus. 
Suprantama, kad su šiais veiksmais susiję rezultatai bus pasiekti tik po 2020 m. 
 
Komisija taip pat norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad kelios valstybės narės nepateikia ataskaitų dėl 
rodiklių, susijusių su tebevykstančiais projektais. Jos turėtų atnaujinti tokius rodiklius po projektų 
užbaigimo. Dėl to gali susidaryti klaidingas įspūdis, kad nepasiekta jokios pažangos siekiant nustatytų 
tikslų, nors projektai vykdomi vietoje, o ataskaitos teikiamos juos užbaigus. 
 
5.35. Valstybės narės dar turi pateikti išsamias ataskaitas dėl atitinkamo mokymo valandų skaičiaus, 
nes jos tai padarys tik užbaigus atitinkamą (-us) projektą (-us) ir tęsiantis įgyvendinimo laikotarpiui.  
 
Norint padaryti išvadą, vidutinis mokymo valandų skaičius turi būti vertinamas kartu su kitais 
elementais. Atliekant ex post vertinimą bus įvertintas faktinis fondo indėlis į nuoseklų acquis taikymą. 
 
5.36. Ši išvada susijusi su Europos Audito Rūmų 2019 m. specialiojoje ataskaitoje Nr. 20/2019 
pateiktomis rekomendacijomis, kurios šiuo metu įgyvendinamos. 
 
Komisija ėmėsi visų su tuo tiesiogiai susijusių priemonių duomenų kokybės kontrolės priemonėms 
tobulinti. 
Mokymai valstybių narių lygmeniu rengiami vykdant daugybę veiksmų pagal VSF sienų ir vizų 
priemonę. 
 

 

270



 

LT   LT 
 

EUROPOS KOMISIJOS ATSAKYMAI Į EUROPOS AUDITO RŪMŲ ATASKAITOS „ES 
BIUDŽETO VEIKSMINGUMAS. PADĖTIS 2020 M. PABAIGOJE“ PASTABAS 

6 SKYRIUS. EUROPOS VAIDMUO PASAULYJE 

 

ĮVADAS 

6.1. Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (PNPP) – tai finansinė parama ir techninė pagalba, kurią 
skirdama ES nuo 2007 m. remia reformas plėtros regione. PNPP lėšomis stiprinami paramos gavėjų 
pajėgumai vykstant stojimo procesui, o tai regionui palaipsniui atneša palankių pokyčių. 

Komisija nuolat tobulino išorės priemonių veiksmingumo vertinimo metodą tiek programos, tiek 
intervencijos lygmenimis, taip pat savo ataskaitas apie padarytą pažangą. Priemonių veiksmingumas 
vertinamas naudojant įvairias priemones, įskaitant rodiklius ir veiksmingumo vertinimą biudžeto 
projekto programos ataskaitose, į rezultatus orientuotą stebėseną ir rodiklius, įtrauktus į metinę 
Europos Sąjungos išorės veiksmų finansavimo priemonių įgyvendinimo ataskaitą, taip pat projekto / 
programos lygmeniu ir strateginiu lygmeniu atliekamus vertinimus. Dėl biudžeto projekto programos 
ataskaitų pažymėtina, kad PNPP srityje daroma pažanga siekiant jos tikslų. Pavyzdžiui, tai pasakytina 
apie verslo plėtojimo rodiklį, kurio tarpinės reikšmės buvo pasiektos, o veiksmingumas didinamas 
pagal planą. Derama pažanga taip pat padaryta kai kuriose svarbiose srityse, visų pirma susijusiose su 
žemės ūkio sektoriumi, kuriame daugybė ūkio subjektų, palaipsniui atnaujinančių savo veiklą, jau 
beveik pasiekė arba jau pasiekė pagal planą nustatytas tikslines reikšmes. Remdamasi savo patirtimi, 
Komisija ėmėsi papildomų veiksmų, kad parengtų savo veiksmingumo vertinimo metodiką visose 
PNPP paramos srityse. Dėl PNPP III, t. y. PNPP II 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. 

PNPP II VEIKSMINGUMO VERTINIMAS 

6.11. Veiksmingumo rodikliai yra naudinga priemonė, padedanti stebėti programos veiksmingumą. 
Jie, pavyzdžiui, gali padėti iš anksto nustatyti veiksmingumo / įgyvendinimo problemas, į kurias 
reikėtų atkreipti dėmesį. Tačiau vertinant programos veiksmingumą ir siekiant, kad toks vertinimas 
apimtų ne tik atitinkamą kiekybinę ir kokybinę informaciją, dažnai reikia atlikti ne tik veiksmingumo 
rodiklių analizę. Nė viename veiksmingumo rodiklių rinkinyje negali būti parodyti visi atitinkami 
programos veiksmingumo aspektai. Todėl tai, kad veiksmingumo rodiklis įgyvendinamas pagal planą 
(arba ne), kad būtų pasiekta jo tikslinė reikšmė, nebūtinai reiškia, jog pati programa įgyvendinama 
pagal planą (arba ne), kad pasiektų savo tikslus. 

Programų ataskaitose Komisija pateikia pažangos siekiant tikslų, padarytos atsižvelgiant į rodiklius, 
vertinimą. Kai kuriais atvejais šis vertinimas skiriasi nuo šioje ataskaitoje pateikto Audito Rūmų 
vertinimo dėl taikomų skirtingų metodikų. 

6.12. Komisija primena Oficialios paramos vystymuisi žodynėlyje pateiktą rezultato (angl. outcome / 
results) rodiklių apibrėžtį, kuri, Komisijos manymu, yra taikytina šiuo atveju: „numatomas arba 
pasiektas trumpalaikis ir laikotarpio vidurio intervencijos išdirbių poveikis, kuriam pasiekti paprastai 
reikalingos kolektyvinės partnerių pastangos. Rezultatai parodo plėtros sąlygų pokyčius, kurie įvyksta 
nuo tada, kai pasiekimas išdirbio rodiklis, iki tol, kol užtikrinamas poveikis.“ Komisija neturi 
galimybių išimtinai kontroliuoti pažangą, todėl mano, kad dauguma rodiklių yra ne išdirbio rodikliai, 
o veikiau rezultato rodikliai. 

6.13. Su kiekvienu rodikliu susijusi pažanga nurodoma viešai skelbiamoje PNPP II programos 
ataskaitoje. Komisija taip pat pasidalijo savo pažangos, susijusios su kiekvienu programos ataskaitose 
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nurodytu rodikliu, vertinimu. Iš šio vertinimo matyti, ar rodiklio tikslinės reikšmės siekiama pagal 
planą arba ar ji nebus pasiekta, ir aprašoma, ar buvo padaryta pažanga, palyginti su pradine reikšme.  

To, ar bus pasiektos plataus užmojo tikslinės reikšmės, Komisija negali visiškai kontroliuoti. Esama 
įvairių išorės veiksnių, kurie galėtų daryti poveikį, dėl kurio prieš septynerius metus nustatyta tikslinė 
reikšmė gali būti iki galo nepasiekta. 

6.14. Vidutinio eksporto ir (arba) importo rodiklio atveju skaičiavimą pateikė tiesiogiai Eurostatas 
pateikus prašymą, susijusį su šiuo konkrečiu auditu. Eurostato naudoti duomenys yra viešai skelbiami 
jo svetainėje.  

6.20. Laikotarpio vidurio vertinimas buvo atliktas įgyvendinimo laikotarpio pradžioje, o sektorinio 
metodo, PNPP II naujovės, visam potencialui atskleisti neužteko laiko. 

6.22. Taikant netiesioginio valdymo su paramą gaunančia šalimi metodą PNPP II paramos gavėjos 
skatinamos įsitraukti į ES finansinės paramos įgyvendinimą ir prisiimti už jį atsakomybę kartu 
didinant vietos administracijų pajėgumus valdyti ES fondus. Programų įgyvendinimui taikant 
netiesioginio valdymo su paramą gaunančia šalimi metodą reikia ilgesnio pasirengimo, be kita ko, 
atsižvelgiant į ES delegacijų per viešųjų pirkimų procedūras atliekamą kokybės kontrolę. Pagal 
PNPP II ir remiantis PNPP II laikotarpio vidurio vertinimo (atlikto programavimo laikotarpio 
pradžioje) rezultatais, netiesioginio valdymo su paramą gaunančia šalimi metodas buvo taikomas 
selektyviau, siekiant užtikrinti didesnę pusiausvyrą tarp, viena vertus, reikalavimo naudoti šį 
įgyvendinimo būdą, kaip pajėgumų stiprinimo priemonę, ir, kita vertus, poreikio greičiau teikti 
finansinę paramą.  

Komisijai ir Turkijai ėmusis priemonių, neišleistos sumos nuo 2018 m. Turkijoje palaipsniui 
mažinamos. Albanijoje viešųjų pirkimų procedūrų sustabdymas buvo trumpalaikis, t. y. mažiau nei du 
mėnesiai. 

6.27. Komisija pripažįsta nustatytus stebėsenos trūkumus. Jie buvo nustatyti atliekant keturis iš 
vienuolikos vertinimų. Pagal PNPP II dėta nemažai pastangų siekiant apibrėžti atitinkamus 
išmatuojamus rodiklius. 

Taikant į rezultatus orientuotą stebėsenos metodiką, įvertinami pasiekti rezultatai (pradedant nuo 
išdirbių). 

Galiausiai NEAR GD griežtina įgyvendinimo partnerių ir veiklos valdytojų atliekamą stebėseną. 

Be į rezultatus orientuotos stebėsenos ir vertinimų, delegacijos stebi projekto įgyvendinimo pažangą 
rengdamos vizitus vietoje ir ši pažanga vertinama naudojant su pagrindiniais veiklos rezultatų 
rodikliais susijusius rodiklius. 

6.28. Komisija tinkamai įvertina visas išorės vertinimo tyrimų išvadas. Pagal geresnio 
reglamentavimo sistemą reikalaujami tarnybų darbiniai dokumentai (SWD), kuriais atskirame 
dokumente įforminama Komisijos nuomonė dėl išorės vertinimuose nustatytų faktų ir išvadų. Vis 
dėlto, ne dėl visų išorės vertinimo tyrimų priimami tarnybų darbiniai dokumentai, tačiau tai nereiškia, 
kad išorės vertinimų išvados nėra vertinamos. 

Konkrečiai, paskelbus kiekvieną išorės vertinimą, parengiamas tolesnių veiksmų planas, kuriame 
tarnybos priima arba atmeta vertinimo rekomendacijas. NEAR GD patirtis, įgyta vykdant vertinimo 
funkciją, visų pirma grindžiama dideliu atliktų ir paskelbtų veiklos ir strateginių vertinimų skaičiumi, 
nors oficialus SWD skelbiamas ne dėl visų atliktų vertinimų. 

Komisija žinojo apie tam tikrus ekonominio valdymo MVĮ konkurencingumo vertinimo trūkumus ir 
priėmė sprendimą, kokiu mastu vertinimo proceso trūkumai turėjo įtakos vertinimo išvadoms. 
Nepaisant žinomų trūkumų, išorės vertinimo išvados buvo laikomos pagrįstomis. 

6.29. Žr. atsakymą į 6.12 dalies pastabas. 
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6.34. COVID-19 pandemija taip pat turėjo įtakos politinės reformos procesui. 

6.36. Rodiklio buvo atsisakyta praėjus vieniems metams, nes, atsižvelgiant į tai, kaip jis buvo 
suformuluotas („Su stojimu susijusios politikos formavimo ir reformų procesų, kuriuose veiksmingai 
konsultuojamasi su pilietine visuomene, procentinė dalis“), jo nebuvo įmanoma įvertinti PNPP 
aplinkybėmis. Tačiau Komisija užtikrina nuolatines konsultacijas su pilietinės visuomenės 
organizacijomis per plėtros politikos procesą ir skatina jų dalyvavimą politikos formavimo 
procesuose. 

6.39. Politinė valia yra būtina bet kokių teisinių ir konstitucinių reformų sąlyga. Kad tai užtikrintų, 
Komisija dirba politiniu ir techniniu lygmenimis su Vakarų Balkanų šalimis ir bendradarbiauja su 
kompetentingomis valdžios institucijomis. Komisija taip pat teikia techninę pagalbą, kad padėtų rengti 
reformas.   

6.41. Komisija mano, kad keturių iš šių rodiklių siekiama pagal planą, kad būtų pasiekta 2023 m. 
tikslinė reikšmė, o siekiant likusių septynių rodiklių buvo padaryta nedidelė pažanga, kaip matyti iš 
PNPP II programos ataskaitos[1].  

Dėl kiekvieno nurodyto tikslo aspekto pateikti rodiklį nėra privaloma. Komisija, atsižvelgdama į 
bendrąsias gaires, veikiau stengėsi išlaikyti ribotą rodiklių skaičių.  

6.43. Turkija iki šiol pasiekė vieną iš savo tikslinių reikšmių, o kadangi IPARD II įgyvendinama 
pagal „n + 3“ taisyklę, Komisijos manymu, tikėtina, kad dauguma tikslinių reikšmių bus pasiekta iki 
2023 m. pabaigos. 

6.46. Iš naujausios patirties matyti, kad reformų tempas ir derinimas su acquis priklauso nuo daugybės 
veiksnių ir kad pastaraisiais metais sulėtėjusi pažanga nėra tinkamas požymis būsimai pažangai arba 
jos trūkumui prognozuoti.  

Bosnija ir Hercegovina ir Kosovas vis dar yra ankstyvajame pasirengimo etape, palyginti su kitomis 
šalimis, nes jų stabilizacijos ir asociacijos susitarimai įsigaliojo neseniai (2015 ir 2016 m.). 

Pagal PNPP III sudėtinis rodiklis dėl derinimo su Sąjungos acquis turės aiškią pradinę reikšmę, 
tikslinę reikšmę ir tarpines reikšmes. 

6.48. Pažangos vertinimo pradinė reikšmė programavimo laikotarpio pradžioje prilyginta nuliui, o 
galutinė tikslinę reikšmę numatyta pasiekti 2023 m.  Komisijos manymu, tikėtina, kad tikslinė 
reikšmė bus pasiekta iki galutinio termino. 

IŠVADOS 

6.52. PNPP padeda reaguoti į nenumatytas krizes, pavyzdžiui, pastarojo meto finansinis atsakas į 
COVID-19 buvo suteiktas taikant tiesioginį valdymą arba netiesioginį valdymą kartu su 
tarptautinėmis organizacijomis. 

Palyginti su tiesioginiu valdymu, netiesioginiu valdymu su paramą gaunančia šalimi siekiama 
papildomo tikslo, t. y. parengti šalis būsimai ES narystei. Todėl Komisija mano, kad atliekant 
netiesioginio valdymo su paramą gaunančia šalimi metodo veiksmingumo vertinimą reikėtų tinkamai 
atsižvelgti į patirtinį mokymąsi ir kitą naudą paramos gavėjams valdant PNPP lėšas.  

                                                            
(COMM išnaša, 6.41 dalis) 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/prog
ramme_statement_-_ipa.pdf. 
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6.53. ES parama prisidedama prie reformų proceso, už kurį atsako valdžios institucijos. Už reformų 
įgyvendinimą atsako nacionalinės valdžios institucijos, o ar bus užtikrintas jų įgyvendinimas, 
priklauso nuo įvairių veiksnių (pvz., politinės valios, nacionalinių pajėgumų ir pan.), o ne tik nuo 
PNPP. Be to, reformų įgyvendinimas yra ilgalaikis procesas. Jis sulėtėjo ir dėl COVID-19 
pandemijos. 

6.54. Komisijos manymu, tikėtina, kad rodiklių 2023 m. tikslinės reikšmės bus pasiektos. 

6.55. Pagal PNPP III sudėtinis rodiklis dėl derinimo su Sąjungos acquis turės aiškią pradinę reikšmę, 
tikslinę reikšmę ir tarpines reikšmes. 
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EUROPOS KOMISIJOS ATSAKYMAI Į EUROPOS AUDITO RŪMŲ ATASKAITOS „ES 
BIUDŽETO VEIKSMINGUMAS. PADĖTIS 2019 M. PABAIGOJE“ PASTABAS 

 7 SKYRIUS. ATSIŽVELGIMAS Į REKOMENDACIJAS 

 

PASTABOS 

7.11. Bendras Komisijos atsakymas į 7.11–7.13 dalių pastabas. 

Komisija didžiausią svarbą teikia su rekomendacijomis susijusiems tolesniems veiksmams ir visų 
rekomendacijų, kurioms pritarta, įgyvendinimui. Ji teikia ataskaitas dėl veiksmų, kuriuos ji 
įsipareigojo įgyvendinti ir kurie patenka į jos įgaliojimų sritį, įgyvendinimo. Tačiau negalima atmesti 
galimybės, kad Audito Rūmai vertina rekomendacijas kaip iš dalies įgyvendintas, nors Komisija 
mano, kad jos yra visiškai įgyvendintos. Be to, Komisija pažymi, kad kai kuriais atvejais visiškas 
rekomendacijų įgyvendinimas taip pat gali priklausyti nuo veiksmų ar priemonių, priklausančių kitų 
subjektų kompetencijai. 

7.18. Bendras Komisijos atsakymas į 7.18–7.20 dalių pastabas. 

Tolesnių veiksmų savalaikiškumą reikia vertinti atsižvelgiant į tai, ar pritariama Audito Rūmų 
rekomendacijoms. Komisija yra visapusiškai įsipareigojusi įgyvendinti visas priimtas rekomendacijas 
per Audito Rūmų specialiosiose ataskaitose nustatytus terminus. Tačiau tai netaikytina 
rekomendacijoms, kurių Komisija visų pirma nepriėmė dėl priežasčių, nurodytų paskelbtuose 
atsakymuose į atitinkamos specialiosios ataskaitos pastabas. 

Be to, kai kuriais atvejais dėl priemonių sudėtingumo, su teisėkūra ar politika susijusių pokyčių, 
ribotų išteklių, išorės veiksnių arba poreikio įtraukti kitas institucijas ar subjektus tolesniems 
veiksmams įgyvendinti gali prireikti daugiau laiko, nei iš pradžių tikėtasi. Tai, kad rekomendacija 
nėra visiškai įgyvendinta iki pradinės numatytos užbaigimo datos, nereiškia, kad ši rekomendacija 
nebus įgyvendinta vėliau. 

7.21. Savo oficialiuose atsakymuose, paskelbtuose kartu su atitinkamomis Audito Rūmų ataskaitomis, 
Komisija pagrindė visus atvejus, kai manė, kad negali įsipareigoti įgyvendinti konkrečių 
rekomendacijų. Todėl suprantama, kad didžioji dauguma rekomendacijų, kurioms ji iš pradžių 
negalėjo pritarti, galiausiai nebuvo įgyvendintos (10 iš 11). 

 

EUROPOS KOMISIJOS ATSAKYMAI Į 7.1 PRIEDO „IŠSAMI 2017 M. REKOMENDACIJŲ 
ĮGYVENDINIMO BŪSENA PAGAL ATASKAITAS. EUROPOS KOMISIJA“ PASTABAS 

Specialioji ataskaita Nr. 1/2017 „Būtina dėti daugiau pastangų įgyvendinant tinklą „Natura 
2000“, kad būtų išnaudotos visos jo galimybės“ 

Atsakymas į 3 rekomendacijos b punkto pastabas (84 dalis). Primenama, kad yra nustatytas 
kompleksinis „Natura 2000“ rodiklis, susijęs su „Natura 2000“ teritorijų, kurioms taikomos ES 
bendrai finansuojamos intervencinės priemonės, plotu. Kai atitinkamos lėšos bus pakankamai 
panaudotos, Komisija įvertins 2021–2027 m. programavimo laikotarpio rodiklius. Prireikus Komisija 
imtųsi atitinkamų veiksmų programavimo laikotarpiu po 2027 m., o tai, pavyzdžiui, galėtų būti 
padaryta atliekant naujos kartos reguliavimo priemonių poveikio vertinimą. 
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Specialioji ataskaita Nr. 2/2017 „Komisijos derybos dėl 2014–2020 m. partnerystės susitarimų ir 
sanglaudos programų: lėšos naudojamos tikslingiau atsižvelgiant į strategijos „Europa 2020“ 
prioritetus, tačiau veiksmingumo vertinimo tvarka darosi vis sudėtingesnė“ 

Atsakymas į 6 rekomendacijos pirmosios įtraukos pastabas (154 dalis). Komisija mano, kad surinkti 
duomenys buvo naudojami vertinant veiklos rezultatus laikantis teisinių nuostatų ir neviršijant jų ribų 
pagal Bendrųjų nuostatų reglamento 21 straipsnį. 

Audito Rūmų tekste minima lyginamoji veiksmingumo analizė ir lyginamųjų standartų taikymas nėra 
numatyti teisiniame pagrinde, kurio laikosi Komisija. 

Politikos mokymasis paprastai vyksta atliekant poveikio vertinimus, pavyzdžiui, būsimą 2014–
2020 m. sanglaudos politikos ex post vertinimą. Be to, politikos mokymasis taip pat palengvinamas 
ESI fondų atvirųjų duomenų platformoje pateikiant duomenis apie rodiklius, tikslus ir jų 
įgyvendinimą. 

Specialioji ataskaita Nr. 3/2017 „ES pagalba Tunisui“ 

Atsakymas į 3 rekomendacijos pastabas (71 dalis). Nors makrofinansinės pagalbos (MFP) 
patvirtinimo procedūros nepasikeitė ir nebuvo pateikta jokių pasiūlymų jas pakeisti, kaip 
rekomenduota, Komisija pažymi, kad Tarybos ir Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklėse jau 
numatyta pagreitinta priėmimo procedūra, kuri 2020 m. buvo taikoma COVID-19 MFP. Komisija taip 
pat informuoja, kad MFP patvirtinimo procedūros yra išsamiai vertinamos atliekant MFP 
metavertinimą, kurį tikimasi užbaigti iki 2021 m. pabaigos. 

Specialioji ataskaita Nr. 4/2017 „ES biudžeto apsauga nuo neteisėtų išlaidų: 2007–2013 m. 
laikotarpiu Komisija dažniau naudojo prevencines priemones ir finansinius pataisymus 
sanglaudos srityje“ 

Atsakymas į 3 rekomendacijos pastabas (148 dalis). Finansinės pataisos pagal Bendrųjų nuostatų 
reglamento 145 straipsnį ir mokėjimų nutraukimas ir (arba) sustabdymas yra visiškai nepriklausomos 
ir skirtingos procedūros. Juos sujungus į vieną priemonę, atsirastų nereikalingas administracinis 
sudėtingumas ir nebūtų sukurta Komisijos stebėsenos pridėtinės vertės. 

Komisija pakartoja, kad dabartinė stebėsenos sistema atitinka teisės aktų reikalavimus ir suteikia 
galimybę apžvelgti kiekvieną procedūrą bylos lygmeniu. 

Specialioji ataskaita Nr. 11/2017 „Centrinės Afrikos Respublikai skirtas ES patikos fondas 
„Bêkou“: daug žadanti pradžia, nepaisant kai kurių trūkumų“ 

Atsakymas į 1 rekomendacijos pirmosios ir antrosios įtraukų pastabas (72 dalis). Komisija peržiūrėjo 
gaires, kad į jas būtų įtrauktas išsamesnis Finansiniame reglamente nustatytų kriterijų, skirtų ES 
patikos fondų steigimo sąlygoms įvertinti, aprašymas. Komisija pripažįsta, kad nebuvo parengta 
privaloma poreikių analizės atlikimo metodika. 

Skubiosios pagalbos patikos fondas sukurtas dėl krizinės situacijos, kuri skiriasi priklausomai nuo 
šalies. Į tai reikia atsižvelgti vertinant poreikius. Būtų sudėtinga įgyvendinti universalų metodą taikant 
iš anksto nustatytą metodiką. Į krizes reikia reaguoti tarptautiniu mastu ir koordinuotai. Todėl svarbu, 
kad ES poreikių vertinime būtų atsižvelgta į kitų paramos teikėjų dalyvavimą ir jų atsaką, kad būtų 
galima aiškiai nustatyti ES pridėtinę vertę. Tai taip pat priklauso nuo konkrečios šalies ar krizės ir nuo 
susiklosčiusios situacijos. 
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Be to, kadangi šiuo metu naujų patikos fondų steigimas nenumatytas, Komisija mano, kad šiuo metu 
nebūtina parengti tokios poreikių analizės atlikimo metodikos. 

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija mano, kad rekomendacija įgyvendinta daugeliu 
atžvilgių. 

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

Atsakymas į 6 rekomendacijos b punkto ii papunkčio pastabas (91 dalis). Rekomendacija dar 
neįvykdyta, o jos terminas – 2023 m. pabaiga. Ją įgyvendinant padaryta nemaža pažanga. 

Specialioji ataskaita Nr. 15/2017 „Ex ante sąlygos ir veiksmingumo rezervas sanglaudos 
politikos srityje – naujoviškos, bet dar neveiksmingos priemonės“ 

Atsakymas į 1 rekomendacijos b punkto pastabas (111 dalis). Komisija iš dalies pritarė šiai 
rekomendacijai ir mano, kad priimta dalis yra įgyvendinta.  

2021–2027 m. sanglaudos politikos teisės aktuose nustatytos reikiamos sąlygos ir toliau bus valstybių 
narių pasirengimo naudoti ES lėšas vertinimo priemonė, be to, jos buvo racionalizuotos, 
supaprastintos ir sugriežtintos, visų pirma nustatant reikalavimą, kad jų turi būti laikomasi visą 
programavimo laikotarpį. Su investicijomis susijusios KŠSR bus tinkamai susietos su reikiamomis 
sąlygomis ir padės užtikrinti reikiamą nuoseklumą. 

Atsakymas į 2 rekomendacijos a punkto pastabas (111 dalis). Pagal naujojo Bendrųjų nuostatų 
reglamento, dėl kurio susitarta, 18 straipsnį atliekant laikotarpio vidurio peržiūrą bus atsižvelgta į 
šiuos elementus:  

a) naujus uždavinius, nustatytus 2024 m. priimtose atitinkamose konkrečiai šaliai skirtose 
rekomendacijose; 

b) jei taikoma, integruoto nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano įgyvendinimo 
pažangą; 

c) pažangą įgyvendinant Europos socialinių teisių ramsčio principus; 

d) atitinkamos valstybės narės ar regiono socialinę ekonominę padėtį, ypatingą dėmesį skiriant 
teritoriniams poreikiams, atsižvelgiant į bet kokius didelius neigiamus finansinius, ekonominius ar 
socialinius pokyčius; 

e) pagrindinius atitinkamų vertinimų rezultatus; 

f) pažangą siekiant tarpinių reikšmių, atsižvelgiant į didelius sunkumus, su kuriais susidurta 
įgyvendinant programą;  

g) TPF remiamų programų atveju – Komisijos pagal Reglamento (ES) 2018/1999 29 straipsnio 1 
dalies b punktą atliktą vertinimą. 

Toje pačioje nuostatoje numatyti laikotarpio vidurio peržiūros etapai ir poveikis.   

Atsakymas į 2 rekomendacijos b punkto pastabas (111 dalis). Rezultato rodiklių sąvoka pasikeitė, nes 
2021–2027 m. programavimo laikotarpiu jie apims tiesioginius rezultatus paramos gavėjų lygmeniu, o 
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ne platesnio masto rezultatus regiono ar šalies lygmeniu, kaip buvo ankstesniu programavimo 
laikotarpiu. 

Rezultato rodikliai bus įtraukti į veiklos peržiūros planą, o pastarasis pagal Reglamentą (ES) 
2021/1060 apims visus programos išdirbio ir rezultato rodiklius. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad 
laikotarpio vidurio peržiūra bus atlikta 2025 m. pradžioje, o tai yra per anksti daugeliui rezultatų 
pasiekti, rezultato rodikliai nebus susieti su tarpinėmis reikšmėmis ir nebus įtraukti į laikotarpio 
vidurio peržiūrą. 

Reglamente (ES) 2021/1060 nustatyta, kad bus nustatytos tik išdirbio rodiklių tarpinės reikšmės (16 
straipsnio 1 dalis). Šis metodas pasirinktas dėl to, kad rezultatams, kuriuos atspindi rezultato rodikliai, 
pasiekti paprastai reikia daugiau laiko ir peržiūros metu tokių rezultatų negalima tikėtis (daugumos 
rezultato rodiklių tarpinės reikšmės turėtų būti nulis). 

Tai vienintelis įmanomas metodas, nes, kaip paaiškinta pirmiau, rezultatams pasiekti reikia daug 
daugiau laiko. Tačiau iš ankstesnės patirties matyti, kad bendrai finansuojamų veiksmų, remiamų 
pagal sanglaudos politiką, rezultatai atitinka programų finansinį įgyvendinimą ir išdirbius. 

Atsakymas į 2 rekomendacijos c punkto pastabas (111 dalis). Komisija yra pasirengusi griežtai taikyti 
mokėjimų sustabdymo ir finansinių pataisų taisykles. 

Reikėtų pažymėti, kad mokėjimų sustabdymo ir finansinių pataisų taikymas aiškiai reglamentuojamas 
Reglamento (ES) 2021/1060 97 straipsnio 1 dalyje ir 104 straipsnyje, kuriuose tarpinių reikšmių ir 
siektinų reikšmių nepasiekimas nėra aptariamas. Mokėjimų sustabdymas ir finansinės pataisos turėtų 
būti taikomi esant rimtiems trūkumams, o tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių nepasiekimas yra 
susijęs su programos įgyvendinimo sunkumais ir dėl to tokios priemonės neturėtų būti taikomos.  

Pastaruoju atveju Reglamente (ES) 2021/1060 numatyta galimybė perskirstyti kintamas sumas 
(50 proc. 2026 ir 2027 m. įsipareigojimų) pagal 18 straipsnį (laikotarpio vidurio peržiūra). 

Kartu Komisija pabrėžia, kad pagrindinis tikslas – padėti valstybėms narėms tinkamai įgyvendinti 
fondus ir taip išvengti menkų rezultatų. Komisija ir toliau dės pastangas, kad šis tikslas būtų toliau 
įgyvendinamas, t. y. teiks gaires, technines žinias, sudarys galimybes diskutuoti, keistis patirtimi ir 
pan. 

Specialioji ataskaita Nr. 16/2017 „Kaimo plėtros programavimas: reikia mažinti sudėtingumą ir 
daugiau dėmesio skirti rezultatams“ 

Atsakymas į 1 rekomendacijos a punkto pastabas (100 dalis). Komisija iš dalies pritarė 
rekomendacijai. 

Specialioji ataskaita Nr. 19/2017 „Importo procedūros: teisinės sistemos trūkumai ir 
neveiksmingas įgyvendinimas daro poveikį ES finansiniams interesams“ 

Atsakymas į 1 rekomendacijos pastabas (143 dalis). Komisija nepritarė šiai rekomendacijai.  

Kaip nurodyta ankstesnėse pastabose, Komisija mano, kad papildomų muitų nustatymas ir surinkimas 
iš valstybių narių, remiantis Komisijos TNI tikrinimo veikla ir OLAF tyrimais, yra patikimiausias 
metodas kiekybiškai įvertinti muitų nepriemoką. Šis metodas apima konkrečius neteisingo 
klasifikavimo ir aprašymo atvejus iki šiol nustatytu mastu (pvz., 2020 m. nustatytų netiesioginės 
saulės plokščių siuntos nuostolių kiekybinis įvertinimas, įskaitant išieškojimo veiksmus, kurių imtasi). 
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Be to, atlikusi tikslinius patikrinimus ir tyrimus, taip pat išsamią galimai nepakankamai įvertintų 
tekstilės gaminių ir avalynės iš Kinijos analizę, Komisija parengė statistinį metodą, skirtą su šiuo 
konkrečiu nepakankamo įvertinimo reiškiniu susijusiems TNI praradimams apskaičiuoti, ir taip 
papildė Komisijos atliktą muitų nepriemokos apskaičiavimą. 

Todėl Komisija jau dabar kiekybiškai vertina galimus TNI praradimus ir užtikrina, kad tokiais atvejais 
ES finansiniai interesai būtų tinkamai apsaugoti.  

Be šių pastangų kiekybiškai įvertinti ir išieškoti visus galimai neišnaudotus TNI, Komisija šiuo metu 
rengia išsamų ES bendrų analizės pajėgumų (JAC) užduočių, vaidmens, veiklos modelio ir padėties 
aprašymą, kad būtų toliau didinamas veiksmingumas ir kuriama rizikos valdymo strategijos ir 
muitinių kontrolės pridėtinė vertė. Tokie aktyvūs veiksmai, kaip prekybos srautų ir muitinės 
veiksmingumo stebėsena, taip pat rizikos vertinimas, daugiausia dėmesio skiriant TNI, pagrįsti 
tiksliniais patikrinimais atitinkamose valstybėse narėse, padės toliau apibrėžti muitų nepriemokos 
mastą ir jį sumažinti. 

Atsakymas į 6 rekomendacijos a punkto pastabas (147 dalis). Atlikdama tradicinius nuosavų išteklių 
patikrinimus, Komisija patikrino penkiose valstybėse narėse taikomą privalomosios tarifinės 
informacijos (PTI) kontrolės strategiją. Didelių trūkumų Komisija nenustatė. Be to, dėl COVID-19 
pandemijos Komisija turėjo atidėti 2020 m. planuotus PTI paramos vizitus, tačiau šiuo metu rengia 
naują šių vizitų tvarkaraštį. 

Atsakymas į 6 rekomendacijos b punkto pastabas (147 dalis). Komisija nepritarė šiai rekomendacijai 
ir kartu su specialiąja ataskaita paskelbtame atsakyme nurodė, kad ji atlieka tyrimą, kuriame dalyvauja 
valstybių narių ekspertai ir verslo atstovai, visų pirma rengdama viešas konsultacijas, siekdama 
įvertinti Sąjungos suinteresuotumą ir galimybes sukurti sprendimų, susijusių su privalomąja vertinimo 
informacija (PVI), sistemą. Galimybių studijos rezultatai, taip pat viešųjų ir privačiųjų suinteresuotųjų 
subjektų reakcija į PVI sprendimus yra teigiami. 

Prieš priimdama galutinį sprendimą dėl dalyvavimo teisinių nuostatų ir IT sistemų rengimo procese, 
kuriuo būtų remiamas PVI sprendimų įtraukimas į Sąjungos muitų teisės aktus, Komisija išsiaiškins, 
ar ir kokiu būdu toks įtraukimas atitinka jos politinius prioritetus bei kokių sąnaudų tai pareikalautų. 

Atsakymas į 8 rekomendacijos a punkto pastabas (149 dalis). Finansinės rizikos kriterijai taikomi 
visoms standartinėms ir supaprastintoms deklaracijoms. Įgyvendinant sprendimą dėl finansinės 
rizikos kriterijų, 2021 m. gegužės 19 d. valstybės narės patvirtino naują gairių skyrių. Naujajame 
skyriuje pateikiamos rekomendacijos, kaip supaprastintoms procedūroms taikyti finansinės rizikos 
kriterijus ir kaip taikyti naują Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo akto 234 straipsnio 3 dalį, 
pagal kurią muitinės pareigūnai gali reikalauti, kad tam tikromis aplinkybėmis prekės būtų pateiktos 
muitinei, siekiant padengti naujai nustatytą didelę finansinę riziką. 

Specialioji ataskaita Nr. 20/2017 „ES finansuojamos paskolų garantijų priemonės – rezultatai 
teigiami, tačiau reikia tiksliau apibrėžti paramos gavėjus ir veiklą koordinuoti atsižvelgiant į 
nacionalines schemas“ 

Atsakymas į 1 rekomendacijos b punkto pastabas (109 dalis). Komisija jau deda pagrįstas pastangas 
gauti informaciją apie valdymo išlaidas, remdamasi teisėtai prieinama informacija, ir ketina dėti 
daugiau pastangų šioje srityje. Tačiau gali būti sunku tokius duomenis gauti iš nacionalinių sistemų, 
be to, duomenys gali būti tiesiogiai nepalyginami ir netinkami. Be to, be sąnaudų veiksnio, tinkamas 
mokesčių dydis bus nustatomas atsižvelgiant į skatinamąjį atlygio veiksnį, kurio reikalaujama pagal 
Finansinį reglamentą. 
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Komisija stengiasi surinkti turimus duomenis, nors ir netikslius bei sunkiai palyginamus, kad galėtų 
nustatyti tinkamą mokesčio dydį. Visų pirma Komisija pasinaudojo garantijų institucijų rinkos 
mokesčių apklausa, taip pat EIF taikomais mokesčiais už (priešpriešinių) garantijų produktus pagal 
visos Europos garantijų fondą. 

Numatomas šio veiksmo įgyvendinimo terminas tebėra 2021 m. gruodžio mėn. 

Atsakymas į 2 rekomendacijos b punkto pastabas (112 dalis). Bendras Komisijos atsakymas į 2 
rekomendacijos b punkto bei 3 rekomendacijos a ir b punktų pastabas. 

Komisija iš dalies pritarė 2 rekomendacijos b punktui ir 3 rekomendacijos b punktui. Kalbant apie 
„InvestEU“ MVĮ linijos garantijos produktą, kurį turi įgyvendinti EIF ir kuris gali būti laikomas MVĮ 
garantijų priemonės „InnovFin“ finansinės priemonės teisių perėmėju, Komisija šiuo metu derasi su 
EIF dėl papildomų inovacijų tinkamumo kriterijų, kurie skirti galutiniams naudos gavėjams, 
investuojantiems į sritis, kuriose kyla technologinio, pramoninio ar verslo žlugimo rizika, ir visų 
pirma į nematerialųjį turtą (įskaitant intelektinę nuosavybę), įgyvendinimo, ypač tais atvejais, kai 
finansų tarpininko vidaus politikoje tokiam turtui netaikoma užtikrinimo vertė. 

Specialioji ataskaita Nr. 21/2017 „Žalinimas – sudėtingesnė pajamų rėmimo sistema, 
aplinkosaugos požiūriu dar neveiksminga“ 

Atsakymas į 1 rekomendacijos a punkto pastabas (83 dalis). Bendras Komisijos atsakymas į 1 
rekomendacijos a punkto ir 2 rekomendacijos a punkto antrosios įtraukos pastabas. 

Komisija iš esmės pritarė šiai rekomendacijai ir laikėsi nuomonės, kad ji visiškai įgyvendinta 
pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl 2021–2027 m. laikotarpio bendros žemės ūkio 
politikos (BŽŪP).  BŽŪP pasiūlymuose dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų apibrėžiamas aktyvus 
Komisijos dalyvavimas vertinant valstybių narių strateginius planus, siekiant užtikrinti jų 
veiksmingumą. Dėl vykstančių Europos Parlamento ir ES Tarybos derybų siūlomos BŽŪP reformos 
preliminari pradžios data nukelta į 2023 m. sausio 1 d. 
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pasiektus įgyvendinant iš ES biudžeto 
finansuojamas ES išlaidų programas, 
remdamiesi iš Komisijos ir kitų šaltinių gauta 
informacija apie veiksmingumą, įskaitant savo 
naujausius auditus ir apžvalgas. Jie taip pat 
įvertino, ar ir kokiu mastu Komisija ir 
teisėkūros institucijos pasinaudojo per 
ankstesnius daugiametės finansinės 
programos (DFP) laikotarpius įgyta patirtimi 
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ir auditais), kad pagerintų 2021–2027 m. 
laikotarpio išlaidų programų rengimą ir 
veiksmingumą.
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