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Santrauka 
I Europos Sąjungos (ES) sanglaudos politikos tikslas yra mažinti skirtumus tarp ES 
regionų siekiant užtikrinti subalansuotą ekonominį, socialinį ir teritorinį vystymąsi. Šiai 
politikai skiriama maždaug 350 milijardų eurų, t. y. vienas trečdalis 2014–2020 m. ES 
biudžeto. 

II Praeityje ES visada stengėsi užtikrinti, kad biudžeto lėšos būtų naudojamos pagal 
atitinkamas taisykles. Tačiau paskutiniaisiais metais ES siekė labiau orientuotis į 
veiksmingumą, kad naudojant ES lėšas būtų pasiekti piliečiams naudingi teigiami 
pokyčiai. Laikydamiesi Sutartyje nustatytos pareigos teikti ataskaitas apie patikimą 
finansų valdymą, daug prisidėjome prie to, kad toks žingsnis būtų žengtas. 

III Dabartinėse diskusijose dėl sanglaudos politikos orientavimo į veiksmingumą 
dalyvauja daug suinteresuotųjų subjektų, o jų nuomonės apie tai, kas yra 
orientavimasis į veiksmingumą ir kaip tai pasiekti, skiriasi ir net būna priešingos. Šiame 
apžvalginiame pranešime pateikiama vertingos informacijoms visiems, kas stengiasi 
išspręsti sudėtingus politinius ir kitus uždavinius, kad šiuo ir būsimu programų 
laikotarpiais į veiksmingumą būtų orientuojamasi labiau. 

IV Apžvalginiame pranešime išdėstome savo požiūrį į tai, kaip orientavimasis į 
veiksmingumą keitėsi nuo ankstesnių programų laikotarpių iki Komisijos pasiūlymo dėl 
2021–2027 m. laikotarpio. Nagrinėjame ir teisėkūros pagrindą, ir jo įgyvendinimą 
Komisijos ir valstybių narių lygmeniu. Mūsų peržiūra remiasi 14 pagrindinių principų 
(PP), kurie, mūsų nuomone, yra labai svarbūs siekiant užtikrinti, kad ES išlaidos būtų 
nukreiptos į veiksmingumą. Šie principai yra taikytini visame politikos valdymo cikle, 
įskaitant strateginį planavimą, įgyvendinimą, ataskaitų teikimo ir vertinimo etapus. 

V Remdamiesi savo išsamiu veiklos audito darbu sanglaudos srityje (69 ataskaitos), 
kurį papildė iš kitų šaltinių gautos apžvalgos, mes įvertinome, kaip šie principai buvo 
taikomi 2007–2013 m. ir 2014—2020 m. programų laikotarpiais, ir remiantis prielaida, 
kad Komisijos pasiūlymai dėl kito laikotarpio bus įgyvendinti, kokiu mastu jie bus 
taikomi 2021–2027 m. programų laikotarpiu. Kalbant apie dar neįgyvendintus 
elementus, t. y. 2021–2027 m. laikotarpį ir kai kurias 2014–2020 m. laikotarpio dalis, 
mūsų vertinimas grindžiamas įdiegtų sistemų koncepcija. 

VI Nustatėme, kad per tuos programų laikotarpius Komisija ėmėsi priemonių, kad 
įtrauktų pagrindinius veiksmingos veiklos veiksmingumo valdymo sistemos struktūros 
elementus į bendrą finansinį teisėkūros pagrindą ir į teisės aktus, kuriais konkrečiai 
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reglamentuojama sanglaudos politika. Tokie pagrindiniai struktūros elementai, be kitų 
dalykų, yra: apibrėžimas, kas yra geras veiksmingumas, ir kokios sąlygos yra reikalingos, 
kad jis būtų pasiektas; apibrėžimas, kaip išmatuoti veiksmingumą, kaip skelbti 
ataskaitas apie jį ir kaip jį įvertinti. 2014–2020 m. laikotarpiu įvyko ypač reikšmingų 
pokyčių. 

VII Tačiau praktinis įgyvendinimas ne visada atitiko teisėkūros pagrindo 
patobulinimus. Pažymėtina, kad vienas iš tikslų, kurių siekiama siūlomuose 2021–
2027 m. teisės aktuose, yra procedūrų supaprastinimas. Tikslui paprastinti reikalavimus 
mes iš esmės pritariame. Tačiau, mūsų nuomone, yra rizikos, kad siekdama 
paprastinimo tikslo Komisija savo pasiūlymuose nebe tiek daug dėmesio skiria 
veiksmingumui. 

VIII Mūsų vertinimas pagal kiekvieną iš 14 pagrindinių principų yra apibendrintas 
toliau pateiktoje 1 lentelėje. Lentelė rodo, kad padaryta pažanga siekiant, kad 
sanglaudos politika būtų labiau orientuota į veiksmingumą, visų pirma programavimo 
srityje. Tačiau dar yra nemažai sričių, kuriose yra galimybių pagerinti padėtį: strateginis 
planavimas, politikos įgyvendinimas, informacijos apie veiksmingumą gavimas ir 
naudojimas stebėjimo / ataskaitų teikimo ir vertinimo etapais ir tvarumo užtikrinimas. 
Apskritai nustatėme, kad finansinių paskatų siekti didelio veiksmingumo nepakanka. 

1 lentelė. Pagrindinių principų įvertinimas pagal programavimo 
laikotarpį 

IX Programų laikotarpiai X Dalis 
I 2007–

2013 
m. 

 2014–
2020 
m. 

 2021–
2020 
m. 

1. Esminiai strateginio planavimo principai 

1. ES išdėstė aiškią ir nuoseklią viziją, ką nori 
pasiekti sanglaudos politikos fondų 
lėšomis, už šią viziją turi būti prisiimta 
atsakomybė ir ji turi būti įgyvendinta 
praktiškai 

14 – 23    

2. Skiriant finansavimą valstybėms narėms 
atsižvelgiama į nustatytus poreikius ir 
remiamasi informacija apie 
veiksmingumą 

24 – 29    

2. Esminiai programavimo principai 

3. Yra aiški intervencijos logika 31 – 38    
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4. Finansavimas yra tinkamai orientuotas į 
tikslus 39    

5. Įdiegta paprasta ir nuosekli 
veiksmingumo matavimo sistema 40 – 49    

6. Įdiegti mechanizmai, skatinantys siekti 
didesnio veiksmingumo 50 – 56    

3. Esminiai įgyvendinimo principai 

7. Valstybės narės panaudoja joms skirtas 
sanglaudos politikos fondų lėšas laiku 58 – 64    

8. Atrenkant ir įgyvendinant projektus 
vadovaujamasi į veiksmingumą 
orientuotu metodu 

65 – 71    

9. Atliekant programų peržiūras remiamasi 
veiksmingumo aspektais, įskaitant 
rezultatus 

72 – 78    

4. Esminiai stebėjimo ir ataskaitų teikimo principai 

10. Stebėjimo sistemos užtikrina, kad 
duomenys apie veiksmingumą būtų 
surinkti laiku ir būtų geros kokybės 

80 – 90    

11. Nustatyta aiški atskaitomybė už 
veiksmingumą 91 – 98    

12. Informacija apie veiksmingumą yra 
naudojamasi imantis taisomųjų veiksmų 
ir ja remiamasi strateginio planavimo 
procese 

99 – 104    

5. Esminis vertinimo principas 

13. Vertinimais, atliktais programų ir politikų 
lygmeniu, yra remiamasi priimant 
sprendimus 

106 – 113    

6. Horizontalus principas 

14. Siekiant užtikrinti, kad viešosios 
intervencijos būtų veiksmingos ilgesnį 
laiką, į ciklą integruotas tvarumas 

114 – 124    

Pastaba: Komisija nesutinka su Audito Rūmų vertinimu pagal kai kuriuos pagrindinius principus, įskaitant 
1 ir 9 numerius. 

Šaltinis: EAR. Raudona spalva – tenkinama mažai iš pagrindinių kriterijų. Geltona spalva – pagrindiniai 
kriterijai tenkinami tam tikru atžvilgiu. Žalia spalva – pagrindiniai kriterijai tenkinami dauguma atvejų. 
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IX Ankstesnėse ataskaitose mes pateikėme daug rekomendacijų dėl šių klausimų – 
ypač dėl 1 PP ir 9 PP, kurie pirmiau pateiktoje 1 lentelėje 2021–2027 m. pažymėti 
raudona spalva. Mes taip pat pažymėjome, jog visais ciklo etapais reikia mažinti 
vėlavimą. Dėl besikaupiančių įgyvendinimo vėlavimų, taip pat dėl tinkamumo 
finansuoti laikotarpių persidengimo dėmesys peršoka nuo veiksmingumo aspektų prie 
lėšų naudojimo.  
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Įžanga 

Europos Sąjungos veiksmingumas 

01 Europos Sąjunga (ES) kasmet išleidžia apie 140 milijardų eurų. Paskutiniaisiais 
metais vis daugiau dėmesio skiriama tam, kiek naudojant šias lėšas sukuriama naudos, 
t. y. jų naudojimo veiksmingumui. ES teisės aktuose veiksmingumą linkstama vadinti 
„patikimu finansų valdymu“. Remiantis Finansiniu reglamentu, „patikimas finansų 
valdymas“ yra biudžeto vykdymas vadovaujantis ekonomiškumo, efektyvumo ir 
veiksmingumo principais, kurie apibrėžiami taip1: 

o ekonomiškumas – ištekliai turi būti suteikiami tinkamu laiku, už geriausią kainą ir 
turi būti pakankamo dydžio ir kokybės; 

o efektyvumas (angl. efficiency) – geriausias naudotų išteklių, vykdytos veiklos ir 
įgyvendintų tikslų santykis; 

o veiksmingumas (angl. effectiveness) – tai, kokiu mastu vykdant veiklą pasiekti 
tikslai. 

02 Ekonomiškumo principas yra susijęs su reikalingais indėliais. Efektyvumas ir 
veiksmingumas yra susiję su tuo, kas pasiekiama naudojant šiuos indėlius, ir todėl 
apima: 

o išdirbius – tai, kas sukurta pagal programą (pavyzdžiui, oro uostas); 

o rezultatus – tiesioginį programos poveikį tiesioginiams adresatams arba gavėjams 
(keleivių, kurie naudojasi oro uostu, skaičius); 

o poveikį – ilgesnio laiko pokyčius, kuriuos bent iš dalies lemia ES veiksmai (oro 
uosto teikiama ekonominė nauda; gali būti svarbūs ir kiti veiksniai, pavyzdžiui, 
išmetamas anglies dioksido kiekis). 
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Sanglauda 

03 Šiame apžvalginiame pranešime nagrinėjamas orientavimasis į veiksmingumą 
vienoje iš svarbiausių ES veiklos sričių – sanglaudos politikoje. Sanglaudos politikos 
parengtos tam, kad būtų pasiektas vienas iš pagrindinių ES tikslų – „skatinti valstybių 
narių ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą“2. Sanglaudos finansavimo ir 
prioritetų raida parodyta 2 lentelėje. Lentelėje parodyta, kad: 

o Finansavimas, palyginti su sanglaudos politikos pradžia, labai padidėjo, tačiau 
2007–2013 m. laikotarpiu išliko daugmaž pastovus. 

o Prieš 2007–2013 m. laikotarpį prie sanglaudos politikos prisidedančių lėšų dydis 
nebuvo pastovus. Nuo tada šis dydis išliko vienodas. 

o Nuo 2007–2013 m. laikotarpio sanglaudos politikos tikslai buvo išplėsti – įtrauktas 
teritorinis (t. y. tarpvalstybinis) bendradarbiavimas, taip pat tikslai, išplaukiantys iš 
ES ilgalaikių 10 metų strategijų3. 

o 2019 m. birželio mėn. nėra strategiją „Europa 2020“ tęsiančio dokumento, prie 
kurio turės prisidėti sanglaudos politikos, kaip ir kitų sričių politikų, lėšos.
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2 lentelė. ES sanglaudos finansavimo ir prioritetų raida 

Programų 
laikotarpis 

1989–1993 m. 1994–1999 m. 2000–2006 m. 2007–2013 m. 2014–2020 m. 2021–2027 m. 

Biudžetas  
(viso 
biudžeto % 
dalis) 

69 milijardai ekiu* 
(20 %) 

168 milijardai ekiu* 
(30 %) 

235 milijardai eurų* 
(33 %) 

347 milijardai eurų* 
(36 %) 

355 milijardai eurų* 
(37 %) 

330 milijardų eurų* 
(34 %) 

Fondai ERPF, ESF, EŽŪFKP 
orientavimo skyrius 

ERPF, ESF, EŽŪFKP 
orientavimo skyrius, 
ŽOFP ir SF 

ERPF, ESF, EŽŪFKP 
orientavimo skyrius, 
ŽOFP ir SF 

ERPF, ESF, SF ERPF, ESF, SF ERPF, ESF, SF 

ES masto 
strategija, 
kuri 
atsispindi 
sanglaudos 
teisėkūros 
pagrinde 

- - [Lisabona 2000–
2010 m.]** 

Lisabona 2000–
2010 m. 
Europa 2010–
2020 m. 

Europa 2010–2020 m. - 

Investicijų 
tikslai 

5 prioritetiniai 
tikslai: 
— regionų plėtros 

ir struktūrinių 
pertvarkų 
skatinimas; 

— pramonės 
nuosmukio 
mažinimas; 

6 prioritetiniai 
tikslai: 
— regionų plėtros 

ir struktūrinių 
pertvarkų 
skatinimas; 

— pramonės 
nuosmukio 
mažinimas; 

— kova su 
ilgalaikiu 

3 prioritetiniai tikslai: 
— regionų plėtros ir 

struktūrinių 
pertvarkų 
skatinimas; 

— vietovių, kuriose 
yra struktūrinių 
sunkumų, 
pertvarka; 

— švietimo, 
mokymo ir 

3 prioritetiniai 
tikslai: 
— mažiausiai 

išsivysčiusių 
regionų 
ekonomikos 
augimas ir 
užimtumas; 

— visų kitų ES 
regionų 

11 teminių tikslų: 
— moksliniai 

tyrimai ir 
inovacijos; 

— informacinės ir 
ryšių 
technologijos 
(IRT); 

— MVĮ 
konkurencingu-
mas; 

5 politikos  
tikslai: 
— inovacijos ir 

pažangus 
ekonomikos 
pertvarkymas; 

— žalesnė ir mažo 
anglies 
dioksido kiekio 
Europa; 

— judumas ir IRT; 
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Programų 
laikotarpis 

1989–1993 m. 1994–1999 m. 2000–2006 m. 2007–2013 m. 2014–2020 m. 2021–2027 m. 

— kova su 
ilgalaikiu 
nedarbu; 

— jaunimo 
profesinė 
integracija; 

— BŽŪP reforma ir 
kaimo plėtros 
skatinimas. 

nedarbu ir 
jaunimo 
profesinė 
integracija; 

— darbuotojų 
prisitaikymas 
prie pramonės 
pokyčių; 

— kaimo plėtros 
skatinimas; 

— regionai, kurių 
gyventojų 
tankumas yra 
itin mažas. 

užimtumo 
sistemų 
modernizavimas. 

konkurencin-
gumas; 

— tarpvalstybinis 
bendradarbia-
vimas. 

— mažo anglies 
dioksido kiekio 
technologijų 
ekonomika; 

— prisitaikymas 
prie klimato 
kaitos ir rizikos 
prevencija bei 
valdymas; 

— aplinkos apsauga 
ir efektyvus 
išteklių 
naudojimas; 

— tvarus 
transportas; 

— užimtumo 
skatinimas ir 
darbo jėgos 
judumo 
rėmimas; 

— socialinė 
įtrauktis; 

— švietimas ir 
mokymas; 

— institucijų 
gebėjimų 
stiprinimas. 

— ES socialinių 
teisių ramstis; 

— tvari ir 
integruota 
miestų, kaimų 
ir pakrančių 
rajonų plėtra ir 
vietos 
iniciatyvos. 

* Europos piniginį vienetą (ekiu) sudarė Europos Bendrijos valstybių narių valiutų krepšelis, naudotas kaip apskaitos vienetas, kol 1999 m. sausio 1 d. jį paritetine verte 
pakeitė euras. 
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** Lisabonos strategijos įsigaliojimas beveik sutapo su 2000–2006 programų laikotarpio pradžia, tačiau to laikotarpio sanglaudos teisėkūros pagrinde tai neatsispindėjo. 

Šaltinis: remiantis ES Komisijos 2008 m. birželio mėn. „Inforegion Panorama“ Nr. 26 (1989–1993 m., 1994–1999 m., 2000–2006 m., 2007–2013 m. „Biudžetas“, „Fondai“, 
“Investicijų tikslai“), Komisijos rodikliais (2014–2020 m. ir 2021–2027 m. laikotarpių „Biudžetas“) ir ankstesniu EAR atliktu audito darbu. 
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Šio apžvalginio pranešimo tikslas ir metodas 

04 Šis apžvalginis pranešimas nėra audito ataskaita. Daugiausia remiantis 
ankstesniais metais mūsų atliktu plačiu audito darbu, jame apžvelgiama, kokiu mastu 
sanglaudos politikos koncepcija ir įgyvendinimas buvo orientuoti į veiksmingumą, o ne į 
taisyklių laikymąsi. Mes manome, kad tai turėtų būti naudinga visiems subjektams, 
kurie dalyvauja planuojant sekančio programavimo laikotarpio priemones kiek ES 
institucijų, tiek ir valstybių narių lygmeniu. 

05 Mes pirmiausia įvertiname, kokia buvo pagrindinių struktūros elementų 
raida siekiant veiksmingos veiklos veiksmingumo valdymo sistemos. Tai apima tiek 
bendrą teisėkūros pagrindą (ir kitas Komisijos iniciatyvas), tiek ES teisės aktus, kuriais 
konkrečiai reglamentuojama sanglaudos politika. 

06 Tuomet mes nustatome 14 pagrindinių principų, kurie, mūsų nuomone, yra 
būtini, kad sanglaudos politika būtų orientuota į veiksmingumą. Nustatydami šiuos 
principus nesiekiame sukurti visapusiškos sistemos ir galbūt ne visus juos galima 
tiesiogiai pritaikyti kitose ES politikos srityse; jie atspindi pagrindinius probleminius 
klausimus, kuriuos nustatėme atlikdami savo veiklos audito darbą. Jie yra susiję su visu 
politikos valdymo ciklu: nuo planavimo pradedant įgyvendinti politiką iki vertinimo ją 
įgyvendinus. Toliau pateiktoje 1 diagramoje parodyti pagrindiniai principai, taikomi 
atsižvelgiant į penkis pagrindinius valdymo etapus (valdymo etapai šiame dokumente 
glaustai aprašyti toliau, analizuojant pagrindinius principus). Vienas iš principų 
(tvarumo užtikrinimas) yra horizontalus ir yra aktualus keletui iš tų etapų. 
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1 diagrama. Sanglaudos politikos įgyvendinimo ciklas 

 
Šaltinis: EAR. 

07 Mes parengėme šiuos pagrindinius principus vadovaudamiesi savo, kaip patirties 
šioje srityje turinčių auditorių, nuovoka, ir įvertinome juos daugiausia remdamiesi savo 
pačių per pastarąjį dešimtmetį atliktu darbu (iš viso 69 ataskaitomis ir Komisijos 
atsakymais). Taip pat rėmėmės apžvalgomis iš kitų šaltinių – ir ES institucijų 
(pavyzdžiui, Europos Parlamento tyrimais, Komisijos vidaus audito tarnybos 
ataskaitomis), ir išorės institucijų (pavyzdžiui, EBPO) apžvalgomis. Analizuojame, kaip 
kiekvienas pagrindinis principas buvo taikytas 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. 
programų laikotarpiais, ir, remdamiesi Komisijos pasiūlymu4, nagrinėjame, kaip į juos 
galėtų būti atsižvelgta 2021–2027 m. programos laikotarpiu. Šį apžvalginį pranešimą 
aptarėme su Komisija ir, kai tai buvo tikslinga, atsižvelgėme į jos pastabas.  

Strateginis 
planavimas

Programavimas

ĮgyvendinimasStebėjimas ir 
ataskaitų teikimas

Vertinimas

1 PP: ES išdėstė aiškią ir nuoseklią viziją, ką nori 
pasiekti sanglaudos politikos fondų lėšomis, 
už šią viziją turi būti prisiimta atsakomybė ir 
ji turi būti įgyvendinta praktiškai

2 PP: Skiriant finansavimą valstybėms narėms 
atsižvelgiama į nustatytus poreikius ir 
remiamasi informacija apie veiksmingumą

3 PP: Yra aiški intervencijos logika
4 PP: Finansavimas yra tinkamai 

orientuotas į tikslus
5 PP: Sukurta paprasta ir nuosekli 

veiksmingumo vertinimo sistema
6 PP: Įdiegti mechanizmai, skatinantys 

siekti didesnio veiksmingumo

7 PP: Valstybės narės panaudoja joms skirtas 
sanglaudos politikos fondų lėšas laiku

8 PP: Atrenkant ir įgyvendinant projektus 
vadovaujamasi į veiksmingumą 
orientuotu metodu 

9 PP: Atliekant programų peržiūras remiamasi 
veiksmingumo argumentais, įskaitant 
rezultatus

10 PP: Stebėjimo sistemos užtikrina, kad 
duomenys apie veiksmingumą 
būtų surinkti laiku ir būtų geros 
kokybės

11 PP: Nustatyta aiški atskaitomybė už 
veiksmingumą 

12 PP: Informacija apie veiksmingumą 
yra naudojamasi imantis 
taisomųjų veiksmų ir ja 
remiamasi per strateginio 
planavimo procesą

13 PP: Vertinimu, atliktu 
programų ir politikos 
lygmeniu, yra remiamasi 
priimant sprendimus

14 PP:  horizontalusis veiksnys: Siekiant užtikrinti, kad 
viešieji intervenciniai veiksmai būtų veiksmingi ilgesnį 
laikotarpį, į ciklą integruotas tvarumas
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Sanglaudos politikos orientavimas į 
veiksmingumą 

Teisėkūros pagrindo pokyčiai veiksmingumo valdymo srityje 

08 Šiame skirsnyje bendrai apžvelgiama, kaip orientavimasis į veiksmingumą buvo 
įtvirtintas teisėkūros pagrinde. Kitame skirsnyje šis klausimas nagrinėjamas pagal 
kiekvieną pagrindinį principą ir vertinama, kaip Komisija ir visos valstybės narės 
įgyvendino nustatytas procedūras. 

09 Pastaraisiais metais pastangos ES biudžetą labiau orientuoti į veiksmingumą 
suaktyvėjo. 1 paveiksle parodyta, kad Komisija į bendrą teisėkūros pagrindą (ir į 
Komisijos iniciatyvas) palaipsniui įtraukė pagrindinius struktūros elementus, kurie yra 
reikalingi siekiant sukurti veiksmingą veiklos veiksmingumo valdymo sistemą. Tai – 
veiksmingumo, patikimo finansų valdymo, patikimų tikslų ir rodiklių apibrėžtys ir 
struktūruotas vertinimas, kas buvo pasiekta. 
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1 paveikslas. Pagrindinių struktūros elementų raida siekiant 
veiksmingumo ES lygmeniu 

 
Šaltinis: EAR, remiantis Finansinių reglamentų ir kitų Komisijos dokumentų apžvalga. 

2018 m.
Finansinis reglamentas
 Nustatytas reikalavimas, kad naudojant lėšas dėmesys būtų sutelktas į 

veiksmingumą, t. y. kad programų tikslai būtų nustatyti ex ante, jų įgyvendinimo 
pažanga būtų s tebima remiantis veiksmingumo rodikliais ir apie ją būtų 
pranešama Europos Parlamentui. 
 Reikalaujama, kad veiksmingumo rodikliai būtų svarbūs, priimtini, patikimi, 

paprasti ir griežti (RACER) i r pateikiamos sąvokų „išdirbio rodiklis“ ir „rezultatų 
rodiklis“ apibrėžtys. 
 Pris tatoma nauja paramos forma „finansavimas, nesusijęs su išlaidomis“, kuria 

s iūloma galimybė teikti finansinę paramą už pasiektus rezultatus i r (arba) tai tam 
tikrų sąlygų įvykdymą. 
 Sustiprinamas vertinimų va idmuo, nes nustatomas reikalavimas, kad vertinant 

būtų remiamasi programų i r veiklos veiksmingumo duomenimis. Atl iekant 
vertinimus taip pat reikia analizuoti ES pridėtinę vertę.

2015 m.
Komisijos iniciatyvos
 Komisija atnaujina savo įsipareigojimą siekti geresnių rezultatų pradėdama 

įgyvendinti „Į rezultatus orientuoto ES biudžeto iniciatyvą“, kuria siekiama 
padidinti dėmesį rezultatams, informuoti apie tai, kas pasiekta ES 
intervenciniais veiksmais, i r siekti, kad ES investicijomis būtų sukurta kuo 
didesnė pridėtinė vertė. 
 Komisija pradeda iniciatyvą „Geresnis reglamentavimas – geresni 

rezul tatai“, pagal kurią pripažįsta vertinimų i r tinkamai parengtų teisės 
aktų svarbą didinant ES intervenciniais veiksmais kuriamą pridėtinę vertę.

2010 m.
Komisijos iniciatyvos
 Komisija savo biudžeto peržiūroje pabrėžia „rezultatais 

grindžiamo biudžeto sudarymo i r išmatavimo, vertinant 
pagal realų poveikį, o ne susijusį indėlį, svarbą“. 
 Rezultatais grindžiamos ES politikos i r į veiksmingumą 

orientuoto biudžeto klausimais pradėta diskutuoti 
Parlamente, Taryboje, Audito Rūmuose, ypač 
Parlamento biudžeto kontrolės komitete i r per 
kasmetinę biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą.

2002 m.
Finansinis reglamentas
 Reikalaujama, kad tikslai būtų SMART 

(konkretūs, i šmatuojami, pasiekiami, 
svarbūs i r su laiko nuoroda).
 Apibrėžiama patikimo finansų va ldymo 

koncepcija – ją sudaro ekonomiškumo, 
efektyvumo i r veiksmingumo principai. 
 Nustatomas reikalavimas institucijoms 

vykdyti  programų i r veiklos ex ante ir 
ex post vertinimą. 
 Sugriežtina stebėjimo i r ataskaitų teikimo 

tvarka, pagal kurią Komisija turi stebėti, 
ka ip įgyvendinami tikslai pagal 
veiksmingumo rodiklius, kasmet teikti 
biudžeto valdymo institucijai ataskaitas i r 
metinėse veiklos ataskaitose pateikti 
patikinimą dėl patikimo finansų va ldymo.

1990 m.
Finansinis reglamentas
 Įtrauktas sąnaudų veiksmingumo 

principas. 
 Įtrauktas reikalavimas nustatyti  

kiekybinius biudžeto vykdymo 
tiks lus ir s tebėti, kaip jie 
įgyvendinami. 

1968 m.
Finansinis reglamentas
 Įtraukti ekonomiškumo ir patikimo 

finansų va ldymo principai. 

2011 m.
Komisijos iniciatyvos
 Komisija savo komunikate apibrėžia ES pridėtinės 

vertės  sąvoką: „vertė, kuria ES veiksmas papildo 
vertę, kurią va lstybė narė būtų sukūrusi pati 
viena“.
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10 Sanglaudos politikos orientavimas į veiksmingumą atspindi šiuos ES lygmens 
pokyčius, o rengiantis 2014–2020 m. programų laikotarpiui įgijo politinį pagreitį. 
Siekdama įgyvendinti strategijoje „Europa 2020“ nustatytus bendruosius ir darbinius 
tikslus, 2010 m. Komisija pabrėžė, kad būtina didinti sanglaudos politikos 
veiksmingumą sutelkiant dėmesį į rezultatus5. Todėl orientavimosi į rezultatus 
užtikrinimas, pasak Komisijos, buvo vienas iš esminių dalykų, kuriuo vadovaujantis 
buvo priimamas 2014–2020 m. programų laikotarpio teisės aktų rinkinys6. 
Orientavimasis į rezultatus taip pat yra vienas iš pagrindinių Komisijos uždavinių, kuriuo 
Komisija vadovavosi rengdama pasiūlymus dėl 2021–2027 m. laikotarpio. Komisija ypač 
pažymi poreikį labiau suderinti finansavimą ir ES prioritetus7. 

11 I priede išsamiau išdėstyta, kaip ES bendras siekis labiau orientuotis į 
veiksmingumą buvo įtvirtintas sanglaudos srityje. Priede paaiškinta, kokiu mastu 
elementai, kurie, mūsų nuomone, yra svarbiausi užtikrinant, kad ES lėšos būtų 
naudojamos efektyviai, įtvirtinti ES teisės aktuose, kuriais konkrečiai reglamentuojama 
sanglauda. Priede parodyta, kad iki 2014–2020 m. laikotarpio vis daugiau tų elementų 
buvo įtraukiama į sanglaudos teisės aktus, tačiau dabartiniuose pasiūlymuose dėl 
2021–2027 m. laikotarpio, Komisijai stengiantis sanglaudos politiką supaprastinti, kai 
kurių iš jų nebeliko. 

Pagrindiniai principai 

12 Tris programų laikotarpius įvertiname pagal kiekvieną iš 14 pagrindinių principų ir 
nurodome pagrindines priežastis. Taip pat išsamiau aptariame, kokiais kriterijais 
vadovaudamiesi padarėme vertinimo išvadas, ir pateikiame pavyzdžių joms pagrįsti iš 
mūsų ataskaitų. Kadangi įgyvendinimo ciklas yra nenutrūkstamas, skirtingi pagrindiniai 
principai turi daug sąsajų. 

1. Esminiai strateginio planavimo principai 

13 Procesas prasideda nuo ES lygmens strateginio planavimo. Šiuo etapu 
suformuluojami visos ES prioritetai (pavyzdžiui, kaip strategijoje „Europa 2020“), o 
Komisija, Taryba ir Europos Parlamentas apibrėžia konkrečią sanglaudos politiką. Be to, 
būtent per šį procesą teisėkūros institucijos parengia konkrečią daugiametę finansinę 
programą (DFP), sudaro politikos biudžetą ir nustato jo naudojimo taisykles. Tradiciškai 
nustatomos trims sanglaudos fondams (ERPF, ESF ir SF) ir kai kuriems kitiems fondams 
taikomos bendrosios taisyklės – Bendrųjų nuostatų reglamentas (BNR). Jis papildomas 
kiekvienam fondui taikomomis specialiosiomis taisyklėmis. Šiuo etapu yra aktualūs du 
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pagrindiniai principai, susiję su vizijos formulavimu ir finansavimo paskirstymu 
valstybėms narėms. 

1 

ES išdėstė aiškią ir nuoseklią viziją, ką nori 
pasiekti sanglaudos politikos fondų 
lėšomis, už šią viziją turi būti prisiimta 
atsakomybė ir ji turi būti įgyvendinta 
praktiškai 

2007–
2013 m. 

2014–
2020 m. 

2021–
2027 m. 

14 Bet kuris strateginis planavimas prasideda nuo aiškios vizijos, ką norima pasiekti 
finansavimu, suformulavimo. Kadangi ES veikia sudėtingoje strateginėje sistemoje, tai 
sudėtingas uždavinys. 2014–2020 m. laikotarpiu ES strategija („Europa 2020“) pavirto 
sanglaudos politika, tačiau 2007–2013 m. laikotarpiu to nebuvo. Bendros 2021–
2027 m. ES masto strategijos, prie kurios įgyvendinimo reikėtų prisidėti sanglaudos 
fondų lėšomis, nėra8. Tebėra ir kitų trūkumų: strateginių tikslų rinkiniai prieštarauja 
vieni kitiems, nėra suderinti, kartais nėra realistiški, ne visada yra galimybė visiems 
suinteresuotiesiems subjektams prisiimti už juos atsakomybę arba juos ne visada 
įmanoma įgyvendinti praktiškai. 

1. ES sanglaudos politika turėtų būti kuriama atsižvelgiant į strateginį kontekstą, 
formuluojant su juo susijusius bendruosius ir darbinius strateginius tikslus 

15 Strateginis sanglaudos fondų lėšų naudojimo orientyras9 buvo ES masto 
strategijos, kuriose buvo išdėstyti ES strateginiai bendrieji tikslai bei 2007–2013 m. ir 
2014–2020 m. laikotarpius apimantys darbiniai tikslai. Dabar analogiškos ES masto 
strategijos, skirtos laikotarpiui po 2020 m., nėra10. Bendrųjų nuostatų reglamente 
Komisija siūlo penkis aukšto lygio sanglaudos politikos tikslus. Tai naudinga dėl to, kad 
užtikrinamas finansavimo tęstinumas, nes remiamos tos pačios sritys, kurios 2014–
2020 m. laikotarpiu buvo išskirtos kaip prioritetinės11. Jeigu laikotarpiui po 2020 m. bus 
parengta nauja, visa apimanti strategija, ji bus parengta jau susitarus dėl naujos DFP. 
Įvykių seka, kai valstybės biudžetas sudaromas po to, kai nustatomi tikslai ir 
apibrėžiama politika, nėra įprasta ar logiška12. 

2. Reikėtų vengti skirtingų strateginių tikslų rinkinių, kurie apimtų skirtingus 
laikotarpius ir skirtingus tikslus 

16 Strateginę aplinką, kurioje naudojamos sanglaudos politikos lėšos, sudaro keletas 
persidengiančių strateginių sistemų / tikslų13, kuriuos lemia Europos ir pasaulio 
lygmeniu vykstantys sudėtingi politiniai procesai. 2 diagramoje parodyta, kad ES 
pagrindinės 10 metų strategijos (Lisabonos strategija ir strategija „Europa 2020“) yra 
papildomos įvairiais kitais įsipareigojimais, pavyzdžiui, Komisijos prioritetais ir planais 
įgyvendinti ES tarptautinius įsipareigojimus (pavyzdžiui, Paryžiaus susitarimą dėl 
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klimato). Tuo pačiu metu įgyvendinant sanglaudos politikos fondų programas reikia 
siekti specialiųjų jose užsibrėžtų tikslų. 

2 diagrama. ES veiksmų persidengimas ir laiko požiūriu nesuderinta 
strateginė sistema bei tikslai 

 
Šaltinis: Apžvalginio pranešimo „Komisijos pasiūlymas dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės 
programos“ 6 diagrama. 

17 Toks lygiagretus keleto strateginių programų ir bendrųjų tikslų egzistavimas, kai 
persidengia laikotarpiai, bendrieji tikslai, rodikliai ir darbiniai tikslai, sistemą daro 
sudėtinga ir gali kelti painiavą14. Nurodėme, kad Lisabonos strategija (2000–2010 m.) 
buvo priimta tuo pačiu metu kaip 2000–2006 m. DFP, tačiau strategijos „Europa 2020“ 
(dėl 2010–2020 m. laikotarpio) atveju buvo kitaip – ji priimta 2007–2013 m. DFP 
įgyvendinimo laikotarpio viduryje, kai stebėjimo, vertinimo ir atsiskaitymo 
mechanizmai jau buvo įdiegti. Dėl to nebuvo galima veiksmingai atsiskaityti už ES 
biudžeto indėlį į ES strategiją15. 

18 Į šią problemą dėmesys atkreiptas ir keliuose kituose išorės šaltiniuose, ypač 
pažymėta „tikslų gausa“, dėl ko iškilo sunkumų politiką įgyvendinant strateginiu ir 
operatyviniu požiūriais ir kilo sunkumų užtikrinant darną16. Tokiomis aplinkybėmis 
sudėtinga užtikrinti, kad sanglaudos politika būtų įgyvendinama darniai. 

3. Strateginiai tikslai turėtų būti realistiški. 

19 Nustatėme nemažai atvejų, kai strateginiai tikslai nėra realistiški, ir tuos atvejus 
suskirstėme į dvi dideles kategorijas: kai strateginiai tikslai ne visada nustatomi 
tinkamu lygmeniu arba kai nustatant strateginius tikslus neatsižvelgiama į skiriamą 
finansavimą. 

2020 2021 2022 2023 2024 20252007 2008 2015 2016 2017 2018 20192009 2010 2011 2012 2013 2014

Lisabonos strategija „Europa 2020“ „Europa 2020+“?

Darnaus vystymosi tikslai

Paryžiaus susitarimas

Pirmoji J. 
Barroso Komisija Antroji J. Barroso Komisija J. C. Junckerio Komisija:

dešimt prioritetų
Komisijos kito laikotarpio 

programa

LĖŠŲ 
NAUDOJIMAS

LĖŠŲ NAUDOJIMAS
IR 

REGLAMENTAVIMAS

PAGRINDINIAI ES 
TARPTAUTINIAI 

ĮSIPAREIGOJIMAI

2014–2020 m. DFP 2021–2027 m. DFP2007–2013 m. DFP

Europos 
Vadovų 

Taryba: iki 
2014 m.

Europos Vadovų Taryba:
Strateginė Sąjungos kintančiame 

pasaulyje darbotvarkė
Europos Vadovų Tarybos kito 

laikotarpio strategija
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2014 m. metinė ataskaita 

Strateginių tikslų, kurie buvo suformuluoti netinkamu lygmeniu, pavyzdys. 
Ataskaitoje nurodėme, kad strategijoje ES2020 vedamieji tikslai buvo nustatyti 
remiantis atskirais kiekvienos valstybės narės tikslais. Dviejų vedamųjų tikslų atveju, 
net jei kiekvienai valstybei narei pavyktų sėkmingai įvykdyti savo nacionalinius 
tikslus, bendras vedamasis tikslas ES lygmeniu vis vien nebūtų pasiektas17. 

Specialioji ataskaita dėl bendros Europos geležinkelių eismo valdymo 
sistemos 

Strateginių tikslų, kurie buvo suformuluoti neatsižvelgiant į skiriamą finansavimą, 
pavyzdys. Nustatėme, kad nauja geležinkelio eismo valdymo sistema buvo kuriama 
remiantis strateginiu politiniu sprendimu. Nors paaiškėjo, jog iki 2050 m. bus patirta 
iki 190 milijardų eurų išlaidų, sistemą pradėta diegti neparengus bendros sąnaudų 
sąmatos ir tinkamai nesuplanavus18. 

4. Atsakomybę už strateginius tikslus turėtų prisiimti visi suinteresuotieji 
subjektai 

20 Valstybių narių ir ES siekiai ne visada sutampa, o sistema, pagal kurią ES veikia, 
teisiškai privaloma ne visada ir veikiau yra pagrįsta gera valia. Dėl šių priežasčių 
valstybės narės gali turėti mažai paskatų įgyvendinti ES politiką. 

Specialioji ataskaita dėl Europos greitųjų traukinių tinklo ir transportui 
skirta padėties apžvalga 

Atlikdami Europos greitųjų traukinių tinklo auditą nustatėme, kad valstybės narės 
nenutiesė greitųjų traukinių linijų, jei jos nebuvo laikomos nacionaliniu prioritetu, 
net jei jos buvo transnacionaliniame koridoriuje ir sudarė pagrindinio tinklo dalį. Be 
to, Komisija turėjo ribotas vykdymo užtikrinimo priemones ar įgaliojimus, kad galėtų 
įpareigoti valstybes nares prisiimti įsipareigojimus nutiesti greitųjų traukinių linijas, 
reikalingas pagrindiniam tinklui užbaigti19. 

21 Neįtraukėme vieno pavyzdžio, kai tai, kad nėra teisiškai privalomų teisės aktų, 
valstybėms narėms nebuvo kliūtis pritarti ES lygmens užmojams. Nustatėme, kad 
vykdant 2007–2013 m. veiksmų programas ir susijusius projektus ir rengiant 2014–
2020 m. programų laikotarpio programas buvo tinkamai atsižvelgta į ES švietimo 
tikslus. Į juos atsižvelgta nepaisant to, kad švietimo politika visiškai ir išimtinai priklauso 
valstybių narių kompetencijai ir kad ES strategijos buvo priimtos Tarybos išvadų forma, 
o Tarybos išvados valstybėms narėms nėra teisiškai privalomos20. 
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5. Pagal strateginius tikslus reikėtų suformuluoti veiklos tikslus 

22 Kartais Komisija arba valstybės narės pagal strateginius tikslus nesuformuluoja 
veiklos tikslų21. Tokiu atveju kyla pavojus, kad aukšto lygio tikslai taip ir liks vien 
politiniais siekiais. Praktinio įgyvendinimo svarbą pripažino ir Europos Parlamentas22. 

Specialioji ataskaita dėl plačiajuosčio ryšio ES valstybėse narėse 

Valstybių narių strategijos ES investicijoms į plačiajuostį ryšį įgyvendinti 2014–
2020 m. laikotarpiu nederėjo su visa apimančia strategija „Europa 2020“. Nors kai 
kurios valstybės narės nustatė didesnius tikslus nei strategijoje „Europa 2020“, nė 
vienos iš tikrintų valstybių narių strategijoje nebuvo nustatytas nacionalinis tikslas, 
susijęs su vienu iš trijų ES tikslų, kad itin sparčiu plačiajuosčiu ryšiu naudotųsi 50 % 
namų ūkių23. 

23 2014–2020 m. laikotarpiu Komisija stengėsi strategijoje „Europa 2020“ 
užsibrėžtus strateginius bendruosius tikslus įtraukti į sanglaudos politiką 
suformuluodama teminius tikslus ir juos suskirstydama pagal investicinius prioritetus, 
susietus su strategijos „Europa 2020“ vedamaisiais darbiniais tikslais. Tai, kad toks 
būdas gali duoti naudos, pripažino EBPO24, Komisija25 ir Parlamentas26. Tačiau 
praktiškai po šiais politiniais siekiais slypi sudėtinga architektūra, apimanti penkis 
vedamuosius darbinius tikslus, septynias pavyzdines iniciatyvas ir vienuolika teminių 
tikslų. Tačiau visi šie įvairūs sluoksniai, nei imant atskirai nei kaip visuma, nebuvo 
sumanyti taip, kad paverstų strategijos „Europa 2020“ politinius siekius naudingais 
veiklos tikslais27. Taip pat nustatėme, kad visos nagrinėtos valstybės narės, išskyrus 
vieną, strategijoje „Europa 2020“ nustatytų vedamųjų tikslų nepavertė savo programų 
veiklos tikslais28. Komisija taip pat pabrėžė, kad strategijos „Europa 2020“ vedamuosius 
tikslus bus galima sėkmingai pasiekti tik esant aktyviam nacionaliniam ir regioniniam 
dalyvavimui ir tik tada, jei už juos bus prisiimta atsakomybė29. 

2 
Skiriant finansavimą valstybėms narėms 
atsižvelgiama į nustatytus poreikius ir 
remiamasi informacija apie veiksmingumą 

2007–
2013 m. 

2014–
2020 m. 

2021–
2027 m. 

24 Sanglaudos politikos srityje visas skiriamas finansavimas valstybėms narėms 
paskirstomas iš anksto30. 2019 m. kovo mėn. mes paskelbėme skubią atvejo apžvalgą, 
kurioje išsamiau aptarėme siūlomą išankstinio sanglaudos politikos lėšų paskirstymą 
valstybėms narėms kitam, 2021–2027 m., programų laikotarpiui31. 

25 Lėšų skyrimo metodas iš esmės nepakito nuo tada, kai pirmą kartą pritaikytas 
1999 m. Pagrindinis lėšų skyrimo veiksnys yra regionų gerovė, matuojama pagal 
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vienam gyventojui tenkantį BVP32 (žr. 3 lentelę). Sąsaja su kai kuriais siekiamais 
strateginiais tikslais padidėjo, tačiau tebėra ribota. 

3 lentelė. Sanglaudos finansavimo paskirstymas valstybėms narėms 

Šaltinis: Europos Komisijos pristatymas „Būsimas ES biudžetas. Regioninė plėtra ir sanglauda“ (2014–
2020 m. ir 2021–2027 m. laikotarpiams) ir Komisijos sąmata (2007–2013 m. laikotarpiui). 

26 Pasak Komisijos, dėl išankstinio lėšų paskirstymo apribojamos galimybės biudžete 
reaguoti į naujus poreikius. Išskyrus techninę korekciją, kuri atliekama kartą per 
kiekvieną programų laikotarpį, lėšų tarp valstybių narių per programavimo laikotarpį 
lanksčiai perskirstyti negalima33. EBPO nuomone, šis DFP nelankstumas atsiranda dėl 
skirtumų, palyginti su nacionaline biudžeto sudarymo praktika, kai yra įprasta per 
metus arba periodiškai perskirstyti išteklius pagal kintančius prioritetus ir, žinoma, 
pagal veiksmingumo bei rezultatų įvertinimą. EBPO priduria, kad praktiškai 
nacionaliniai suinteresuotieji subjektai DFP nurodytus asignavimus laiko „savais 
pinigais“, kurių suma, išskyrus kraštutinius atvejus, neturėtų būti koreguojama34. 
Ankstesnėse audito ataskaitose esame nurodę, kad taikant schemas, pagal kurias 
valstybėms narėms lėšų įsisavinimas yra savaiminis tikslas, užtikrinti gerus kokybinius 
rezultatus yra sunku35. Manome, kad skirstant finansavimą reikėtų atsižvelgti į 
poreikius ir remtis informacija apie ankstesnį veiksmingumą. 

1. Skiriant finansavimą valstybėms narėms reikėtų remtis nustatytais poreikiais 
ir siekiamais tikslais 

27 Tai reiškia, kad pirmiausia reikia įvertinti poreikius sanglaudos politikos lygmeniu, 
atsižvelgiant ir į sutartyje įtvirtintus tikslus (pavyzdžiui, mažinti regionų skirtumus), ir į 
kitus atitinkamus strateginius tikslus (pavyzdžiui, strategijos ES 2020 vedamąjį tikslą 
bendrai padidinti viešąsias ir privačiąsias investicijas į MTEP iki 3 % BVP). Pagal 
įvertintus poreikius ir atsižvelgiant į turimų ES lėšų ribotumą reikėtų nubrėžti politikos 

Kriterijus 2007–
2013 m. 

2014–
2020 m. 

2021–
2027 m. 

BVP (Sanglaudos fondo atveju įskaitant 
BNI) 

83 % 86 % 81 % 

Darbo rinka, išsilavinimas, demografiniai 
rodikliai 

17 % 14 % 15 % 

Klimatas   1 % 

Migracija   3 % 

Iš viso 100 % 100 % 100 % 
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tikslus. Finansavimas valstybėms narėms ir jų regionams turėtų būti skirstomas 
laikantis nubrėžtų politikos tikslų. 

28 Kaip nurodyta mūsų neseniai paskelbtoje skubioje atvejo apžvalgoje (24 dalis), 
pagal lėšų skyrimo metodą tam tikra prasme atsižvelgiama į sutartyje įtvirtintus tikslus 
(pavyzdžiui, BVP) ir naujus strateginius tikslus (pavyzdžiui, kai kuriuos strategijoje 
„Europa 2020“ nustatytus kriterijus). Tačiau Komisija nebandė finansavimo skirstyti 
nuosekliai ir struktūruotai, remdamasi poreikiais ir strateginiais tikslais. 

2. Skiriant finansavimą valstybėms narėms reikėtų remtis informacija apie 
ankstesnį veiksmingumą 

29 EBPO įvertino, kad, nepaisant labai išplėtotos ES veiklos biudžeto sistemos, pagal 
tai, kaip informacija apie veiksmingumą yra naudojamasi priimant biudžeto 
sprendimus, ES yra gana panaši į EBPO šalis. EBPO taip pat įvertino, kad sąsajos tarp 
informacijos apie veiksmingumą ir platesnės išteklių paskirstymo politikos yra 
silpnos36. 

2. Esminiai programavimo principai 

30 BNR taip pat nustatyta kito etapo – programavimo valstybėse narėse sistema. 
Šiuo etapu valstybės narės rengdamos šalies strategiją37 ir su ja susijusias programas 
parengia išsamius konkretaus programų laikotarpio planus. Prieš patvirtindama abu 
programavimo dokumentų rinkinius Komisija derasi dėl jų su nacionalinėmis 
institucijomis. Šiuo etapu svarbūs keturi pagrindiniai principai, susiję su intervencijos 
logika, finansavimo sutelkimu, veiksmingumo vertinimo sistema ir paskatomis. 

3 Sukurta aiški intervencijos logika 2007–
2013 m. 

2014–
2020 m. 

2021–
2027 m. 

31 Intervencijos logika – tai procesas, per kurį nustatoma, kokiems poreikiams 
tenkinti bus skiriamas ES finansavimas ir kaip tuos poreikius būtų galima patenkinti. 
Pirmiausia valstybės narės turėtų nustatyti savo nacionalinius poreikius. Tuo remiantis 
formuluojami bendrieji ir darbiniai tikslai ir nustatomas reikalingas finansavimas. 
Vėliau panašus procesas turėtų vykti programų lygmeniu ir nacionaliniai tikslai turėtų 
būti paversti veiklos tikslais. Šiuo lygmeniu valstybės narės turėtų nustatyti indėlių, 
veiksmų, išdirbių ir rezultatų sąsajas. 

32 Intervencinę logiką Komisija išskyrė kaip vieną iš 2014–2020 m. programų 
laikotarpio orientavimosi į rezultatus ramsčių. Tai daugiausia atsispindi 2014–2020 m. 



23 

 

teisėkūros pagrinde, pavyzdžiui, reikalaujamas privalomas nacionalinio lygmens 
poreikių įvertinimas, kiekvienos programos ex ante vertinimas, daug dėmesio skiriama 
intervencijos logikos aiškumui38. Dėl to intervencijos logika ir partnerystės susitarimo, 
ir programų lygmeniu buvo aiškesnė39. Europos Parlamentas taip pat nustatė, kad 
programų lygmens intervencijos logika patobulėjo ir kad 2014–2020 m. programų 
laikotarpio rezultatų rodikliai buvo suformuluoti geriau40. 

33 Pasiūlymo dėl 2021–2027 m. programų laikotarpio projekte kai kurių elementų, 
padėjusių užtikrinti aiškesnę intervencijos logiką, būtent privalomo poreikių įvertinimo 
partnerystės susitarime ir privalomo programų ex ante vertinimo, nebėra41. 

34 Intervencijos logikos trūkumai buvo vienas iš dažniausiai mūsų nustatomų dalykų, 
pažymėtas daugiau negu pusėje mūsų rengtų specialiųjų ataskaitų. 

1. Turėtų būti atliktas tinkamas poreikių įvertinimas 

35 Ir partnerystės susitarimo lygmeniu, ir programos lygmeniu programavimas 
turėtų prasidėti nuo įvardijimo, kokius poreikius įgyvendinant politiką reikia patenkinti. 
Taip buvo ne visada. 

Specialioji ataskaita dėl Europos greitųjų traukinių tinklo 

Nustatėme, kad poreikių vertinimo, kuriuo grindžiamos valstybių narių investicijos į 
greitųjų traukinių infrastruktūrą, kokybė yra prasta. Alternatyvūs sprendimai, 
pavyzdžiui, esamų tradicinių linijų atnaujinimas užuot tiesus naujas greitųjų traukinių 
linijas, buvo sistemingai svarstomi tik dviejose iš šešių valstybių narių, kuriose 
lankytasi (Italijoje ir Vokietijoje)42. 

2. Tikslai ir numatomi rezultatai turėtų atitikti poreikius 

36 Išanalizavus poreikius, kitas žingsnis yra nustatyti konkrečius, išmatuojamus, 
pasiekiamus, realistiškus, apibrėžtus laike (angl. SMART) tikslus nacionaliniu ir 
programų lygmeniu taip, kad būtų aišku, ką valstybės narės siekia pakeisti naudodamos 
lėšas. Nustatėme, kad tikslai ne visada atspindi poreikius / ne visada yra aiškūs. 
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Specialioji ataskaita dėl jaunimo nedarbo 

Nustatėme, kad 2014–2020 m. laikotarpiu valstybės narės neparengė tinkamų 
strategijų, kuriose būtų nustatyti aiškūs tikslai padėti visiems darbo neturintiems ir 
nesimokantiems jaunuoliams (NEET). Iš tiesų, kai kurios valstybės narės į tikslinę 
grupę įtraukė ne visą jaunimą, o tik gyventojų dalį. Nustatėme, kad neaktyvūs ir 
labiausiai nuo darbo rinkos atitrūkę žmonės parama pasinaudojo mažiausiai43. 

3. Reikėtų tinkamai įvertinti, koks finansavimas yra reikalingas užsibrėžtiems 
tikslams pasiekti 

37 Reikėtų tinkamai įvertinti, koks finansavimas yra reikalingas užsibrėžtiems 
tikslams pasiekti. Taip buvo ne visada. 

Specialiosios ataskaitos dėl ES biudžeto įgyvendinimo finansinėmis 
priemonėmis ir dėl iš ERPF bendrai finansuotų MVĮ skirtų finansinių 
priemonių 

Abiejose ataskaitose pabrėžti rinkos poreikių vertinimo, kuriuo grįstas lėšų skyrimas 
finansinėms priemonėms 2007–2013 m. laikotarpiu, trūkumai44. Manome, kad 
daugelio finansinių priemonių apimtis buvo per didelė. Tai rodo, kad 
vadovaujančiosios institucijos, prieš skirdamos lėšų finansinėms priemonėms pagal 
programas, ne visada tinkamai įvertindavo rinkos poreikius. Dėl to, nustatant 
finansines priemones, būdavo skiriama per daug kapitalo, todėl išmokėjimo lygiai 
buvo maži45. 

4. Veiksmai turėtų būti suplanuoti taip, kad būtų pasiekti tikslai ir rezultatai 

38 Pagal aiškią intervencijos logiką programose reikia nustatyti veiksmus, kurie yra 
tinkamiausi užsibrėžtiems tikslams ir rezultatams siekti. Keliose savo ataskaitose 
nustatėme, kad veiksmai ne visada būna aiškiai susieti su tikslais ir (arba) juose 
nepakankamai dėmesio skiriama rezultatams46. 

4 Finansavimas yra tinkamai orientuotas į 
tikslus 

2007–
2013 m. 

2014–
2020 m. 

2021–
2027 m. 

39 ES finansavimas turėtų būti orientuotas į tikslus taip, kad jo poveikis būtų kuo 
didesnis47. Sanglaudos politikos fondų lėšos turėtų būti sutelktos į realių galimybių 
sritis ir stipriuosius aspektus, o ne išdalytos nedidelėmis sumomis tarpusavyje 
nesusijusioms sritims. 2014–2020 m. laikotarpiu pradėtos naudoti dvi priemonės, 
kuriomis siekiama užtikrinti, kad finansavimas būtų tikslingesnis: 
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o Finansinė koncentracija – reikalavimas, kad visos valstybės narės skirtų tam tikrą 
procentinę finansavimo dalį bendrų prioritetų sritims, kuriomis prisidedama prie 
strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo. Šį reikalavimą siūloma taikyti ir 2021–
2027 m. laikotarpiu48, nors jis nebėra susietas su ES masto strategija. Nustatėme, 
kad nagrinėtose valstybėse narėse 2014–2020 m. laikotarpiui nustatyti teminės 
koncentracijos reikalavimai buvo įvykdyti, o kai kuriais atvejais net viršyti49. Taip 
pat nustatėme, kad jie padarė didelį poveikį tam, kad būtų nustatomi tinkami 
finansavimo prioritetai50. Europos Parlamentas taip pat pripažino teigiamą šios 
priemonės įtaką tam, kad lėšos būtų naudojamos tikslingiau, laikantis visa 
apimančių ES strategijų51. 

o kokybinė koncentracija taikant strategines ex ante sąlygas52. Pagal šias sąlygas 
nustatomi išsamesni prioritetai pagal tikslines grupes / intervencijų sritis 
(pavyzdžiui, dėmesys sutelkiamas į ilgalaikius bedarbius arba tokias sritis, kaip 
pažangiąją specializaciją). Atlikdami ankstesnius 2007–2013 m. programų 
laikotarpio auditus nustatėme nemažai trūkumų, susijusių su lėšų sutelkimu 
poreikiams tenkinti (žr. PP Nr. 3, 1 dalį pirmiau)53. Todėl palankiai vertiname tai, 
kad 2014–2020 m. laikotarpiu kaip priemonė šiam klausimui spręsti buvo 
nustatytos ex ante sąlygos54, tačiau jų poveikį dar reikės įvertinti. Komisijos 
pasiūlyme dėl 2021–2027 m. laikotarpio ex ante sąlygos sugriežtintos (jos 
vadinamos „įgalinančiomis sąlygomis“)55. 

5 Sukurta paprasta ir nuosekli veiksmingumo 
vertinimo sistema 

2007–
2013 m. 

2014–
2020 m. 

2021–
2027 m. 

40 Kad Komisija galėtų įvertinti, ar ES tikslai yra vykdomi, jai reikalinga galimybė iš 
patikimos veiksmingumo valdymo sistemos gauti svarbią, patikimą ir savalaikę 
informaciją apie išdirbius ir rezultatus. 

41 2014–2020 m. laikotarpiu padaryta tam tikrų veiksmingumo vertinimo sistemos 
sanglaudos politikos srityje patobulinimų, pavyzdžiui, nustatytas reikalavimas į 
programą privalomai įtraukti išdirbių ir rezultatų rodiklius (kartu nustatyti atskaitos 
taškus ir tikslus) ir bendrus rodiklius, kad būtų lengviau apibendrinti kiekvienos 
valstybės narės ir visų valstybių narių duomenis. Komisija siūlo 2021–2027 m. 
laikotarpiu toliau stiprinti veiksmingumo vertinimo sistemą – pirmą kartą suformuluoti 
nuoseklias visiems fondams taikomas „išdirbių“ ir „rezultatų“ rodiklių apibrėžtis, taip 
pat apibrėžti bendrus visų fondų išdirbių ir rezultatų rodiklius. 

42 Iš tikrųjų, atlikdami auditus valstybių narių veiksmingumo vertinimo sistemose 
nustatėme nemažai trūkumų. 
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1. Reikėtų suformuluoti aiškią ir nuoseklią „išdirbio“ ir „rezultato“ apibrėžtį. 

43 Suderinta išdirbio ir rezultato apibrėžtis padeda užtikrinti nuoseklumą56 – tai ypač 
svarbu įvedant tiesioginį biudžeto sudarymą pagal veiksmingumą, kur finansavimas 
siejamas su rezultatais. Savo ataskaitose pažymėjome, kad nuoseklios „išdirbio“ ir 
„rezultato“ apibrėžties nėra ir aptarėme to pasekmes. 

Specialioji ataskaita dėl ERPF ir ESF projektų atrankos ir stebėjimo 
2014–2020 m. laikotarpiu procedūrų 

Padarėme išvadą, kad sąvoka „rezultatas“ atskirų fondų reglamentuose aiškinama 
skirtingai (ERPF palyginti su ESF) ir nustatėme, jog yra rizikos, kad ES lygmeniu nebus 
galima prasmingai apibendrinti duomenų apie veiksmingumą (ypač duomenų apie 
rezultatus)57. 

44 Pasiūlyme dėl 2021–2027 m. laikotarpio Komisija pirmą kartą pateikė sąvokų 
„išdirbių“ ir „rezultatų“ rodiklių apibrėžtis58. 

2. Turėtų būti sukurta tinkama veiksmingumo vertinimo sistema, įskaitant 
kiekybiškai įvertintus išdirbių ir rezultatų rodiklius su atskaitos taškais, riboženkliais 
ir tikslais 

45 Į veiksmingumo vertinimo sistemą reikėtų įtraukti išdirbių ir rezultatų rodiklius. 
Kad būtų galima įvertinti pažangą siekiant užsibrėžtų bendrųjų tikslų, reikėtų nustatyti 
tų rodiklių kiekybiškai įvertintus atskaitos taškus, riboženklius ir tikslus. Riboženkliai yra 
ypač svarbūs 2014–2020 m. laikotarpiu, nes pagal juos skirstomas privalomasis 
veiksmingumo rezervas. 

46 Keliose ataskaitose pažymėjome problemas, susijusias su tuo, kaip naudojami 
išdirbių ir (arba) rezultatų rodikliai. 

Apžvalginis pranešimas „Migrantų iš ES nepriklausančių šalių 
integracija“ 

Nustatėme, kad dauguma valstybių narių neturi išsamios apžvalgos apie remtų 
migrantų skaičių ir (arba) apie integracijos priemonėms skirtas sumas. ES lygmeniu 
bendri pagrindiniai (Saragosos) rodikliai yra žingsnis į priekį, siekiant suprasti 
integraciją Europos Sąjungoje, tačiau ne visos valstybės narės juos naudoja ir, anot 
Komisijos, šie rodikliai turi tam tikrų apribojimų59. 

47 Bendriau kalbant, mes skelbėme, kad 2014–2020 m. laikotarpiu reglamentuose 
skirtingiems fondams buvo nustatyti skirtingi reikalavimai dėl atskaitos taškų, 
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riboženklių ir tikslų. Nustatyti atskaitos vertes ne visada reikalaujama, o tarpines vertes 
nustatyti reikalaujama tik tiems rodikliams, kurie priklauso „veiksmingumo sistemai“. 
Rezultatų tikslai ne visuomet turi būti kiekybiškai įvertinami60. 

3. Reikėtų nustatyti bendrus rodiklius, kurie leistų apibendrinti duomenis apie 
veiksmingumą 

48 Kad Komisija galėtų apibendrinti duomenis apie veiksmingumą ES lygmeniu ir 
įvertinti, kaip prisidėta prie bendrų ES tikslų įgyvendinimo, jai reikalingi bendri rodikliai, 
įskaitant rezultatų rodiklius, kurie esant galimybei būtų taikomi visiems fondams ir 
kuriuos nuosekliai naudotų visos valstybės narės61. Nurodėme, kad 2007–2013 m. 
laikotarpiu bendrų rodiklių nebuvo62. 2014–2020 m. laikotarpio teisėkūros pagrinde 
visiems trims fondams, sudarantiems sanglaudos politiką (ERPF, SF ir ESF) nustatyta 
grupė bendrų išdirbių rodiklių, taip pat nustatyti bendri ESF rezultatų rodikliai. Šis 
pokytis buvo svarbus žingsnis tinkama linkme, tačiau kai kurie bendrų rodiklių sistemos 
koncepcijos elementai gali apriboti rodiklių naudingumą ir aktualumą, taigi ir Komisijos 
galimybes subendrinti informaciją apie veiksmingumą63, tai yra: 

o Iš valstybių narių nėra sistemingai reikalaujama į savo programas įtraukti bendrus 
rodiklius. Tačiau Komisija rengdama ataskaitas apie veiksmingumą remiasi tokiais 
bendrais rodikliais (pavyzdžiui, Komisijos valdymo planai ir Komisijos metinės 
veiklos ataskaitos dalys apie sanglaudos fondų grupę rengiami remiantis tik 
bendrais rodikliais). Todėl yra rizikos, kad nenuoseklus bendrų rodiklių taikymas 
neigiamai atsilieps Komisijos teikiamų ataskaitų kokybei64. 

o Kiekvienam sanglaudos politikos fondui nustatyti bendri išdirbių rodikliai. Tačiau 
SF ir ERPF bendri rezultato rodikliai nenustatyti. Todėl Komisijai nebus lengva 
subendrinti informaciją apie šių fondų rezultatus65. 2021–2027 m. laikotarpiui 
Komisija pirmą kartą pasiūlė kiekvieno fondo bendrų rezultato rodiklių rinkinį66. 

4. Valstybių narių Komisijai teikiama informacija apie veiksmingumą turėtų 
apsiriboti tuo, kas būtinai reikalinga 

49 Informacija apie veiksmingumą turėtų būti renkama tik tada, jei bus naudojama67, 
t. y. jei bus imamasi taisomųjų veiksmų ir jei ja bus remiamasi per ES lygmens 
strateginio planavimo procesą. Valstybės narės nustatė maždaug 9 000 įvairių rodiklių, 
pagal kuriuos vertinamas 2014–2020 m laikotarpio sanglaudos lėšų panaudojimo 
veiksmingumas. Pažymėjome, kad dauguma rodiklių yra konkrečių programų rodikliai, 
todėl Komisija negalės šių duomenų apibendrinti ir prasmingai panaudoti aukštesniu – 
ES – lygmeniu. Be to, valstybėms narėms reikia rinkti visą reikiamą informaciją ir laiku 
ją pateikti. Anot Komisijos, ši stebėjimo sistema yra svarbus veiksnys, dėl kurio didėja 
institucijų patiriamos administracinės sąnaudos ir paramos gavėjams tenkanti našta. 
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Toks rodiklių skaičius yra pernelyg didelis, dėl to buvo renkami pertekliniai 
duomenys68. Valstybėms narėms konkrečių programų rodikliai gali būti naudingi 
programoms valdyti. Siūlomame 2021–2027 m. reglamente valstybėms tebėra 
numatyta galimybė naudoti konkrečių programų rodiklius, tad rizika, kad bus renkami 
pertekliniai duomenys, išlieka69. 

6 Sukurti mechanizmai, skatinantys siekti 
didesnio veiksmingumo 

2007–
2013 m. 

2014–
2020 m. 

2021–
2027 m. 

50 Svarbu, kad būtų sukurti skatinamieji mechanizmai veiksmingumui susieti su ES 
finansavimu. 2014–2020 m. laikotarpiu buvo nustatytos finansinės paskatos ir 
sankcijos, taip siekiant paskatinti didesnį veiksmingumą. 

o Ex ante sąlygos, pagal kurias valstybės narės turėjo prieš pradėdamos įgyvendinti 
programą arba ne vėliau kaip iki 2016 m. pabaigos įvykdyti reglamentavimo, 
institucines ir strategines sąlygas. Jeigu valstybės narės taikomų ex ante sąlygų 
neįvykdo, Komisija gali sustabdyti visus arba dalį tarpinių mokėjimų. Šis 
mechanizmas Komisijos pasiūlyme dėl 2021–2027 m. laikotarpio, kuriam 
nustatomos įgalinančios sąlygos, sugriežtinamas. 

o Privalomas veiksmingumo rezervas, pagal kurį 6 % valstybės narės asignavimų yra 
išmokami, jeigu pasiekiamos tam tikros atitinkamoje programoje nustatytos 
tarpinės reikšmės. Jeigu riboženkliai ir tikslai nepasiekiami, Komisija taip pat yra 
įgaliota skirti finansines nuobaudas70. Komisija siūlo 2021–2027 m. laikotarpiu 
panaikinti veiksmingumo rezervą. Ji ketina atsižvelgti į veiksmingumą (be kitų 
dalykų) 2025 m. atlikdama kiekvienos programos laikotarpio vidurio peržiūrą ir 
pagal ją perprogramuoti lėšas. 

o Tiesioginis biudžeto sudarymas pagal veiksmingumą, mokėjimus susiejant su 
įgyvendinimo rezultatais. 2014–2020 m. laikotarpiu Komisija pradėjo naudoti 
bendrus veiksmų planus – pagal šį finansavimo būdą finansavimas ne siejamas su 
atitinkamų veiksmų sąnaudomis, bet grindžiamas įvykdytomis sąlygomis, 
susijusiomis su padaryta pažanga siekiant tikslų. 2018 m. Finansinis reglamentas 
buvo pakoreguotas, jame numatyta nauja finansavimo forma – su išlaidomis 
nesusietas finansavimas (mokėjimas būtų atliekamas įvykdžius sąlygas arba 
pasiekus rezultatus). Ši nauja finansavimo forma numatyta ir Komisijos pasiūlyme 
dėl 2021–2027 m. laikotarpio. 

51 Praktiškai nustatėme kai kurių trūkumų ir šių mechanizmų struktūroje ir tame, 
kaip jie įgyvendinami. Šie trūkumai sumažina tokių mechanizmų skatinamąjį poveikį. 
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1. Skatinamieji mechanizmai turėtų apimti rezultatus 

52 Siekiant paskatinti siekti didesnio veiksmingumo, labai svarbu, kad įdiegti 
skatinamieji mechanizmai apimtų ir rezultatų įgyvendinimą. Pagal metodą, kuriuo 
skirstomas veiksmingumo rezervas, dėmesys sutelkimas ne į rezultatus, bet į išdirbius ir 
indėlius71. Nagrinėdami, kaip naudojamas veiksmingumo rezervas, nustatėme, kad 
skirstant rezervo lėšas taikomi išdirbių arba indėlių rodikliai ir kad rezultatų rodikliai 
taikyti retai72. 

53 Kalbant apie rezultatais paremtą naujos formos finansavimą, kurį numatoma 
taikyti 2021–2027 m. laikotarpiu, pažymėtina, kad galutinė pasiūlymo sėkmė labai 
priklausys nuo to, ar Komisija ir valstybės narės galės išvengti polinkio sugrįžti prie 
mokėjimų už indėlius ir išdirbius ir užtikrins, kad sąlygų, kurias reikia įvykdyti, kad lėšos 
būtų išmokėtos, pobūdis būtų susietas su realiais veiksmingumo aspektais73. Tą patį 
galima pasakyti apie siūlomą 2021–2027 m. laikotarpio vidurio peržiūrą74. 

2. Skatinamieji mechanizmai turėtų būti taikomi ir duoti realios naudos arba 
padėti skirti sankcijas 

54 Tam, kad skatinamieji mechanizmai būtų patikimi, jie turėtų būti taikomi ir duoti 
realios finansinės naudos arba padėti skirti sankcijas. Ir programos, ir projektų 
lygmeniu taip būna ne visada. Tai, kad pasiekiami veiksmingumo tikslai, t. y. rezultatai, 
paprastai nedaro jokio poveikio finansavimo lygiui:  

o Komisija nusprendė programų lygmeniu mokėjimų nestabdyti, nepaisant to, kad 
daug ex ante sąlygų nebuvo įvykdytos75. Šiuo atžvilgiu Pasaulio bankas pažymėjo, 
jog bausti atimant finansavimą yra sudėtinga dėl politinių priežasčių76.  

o Veiksmingumo rezervo skatinamąjį poveikį silpnina tai, kad nepasiekus atitinkamų 
tarpinių verčių, valstybė narė finansavimo iš veiksmingumo rezervo nepraranda ir 
gali jį perskirstyti kitiems tikslams77.  

o Be to, programų laikotarpio pabaigoje Komisijos valstybei narei per užbaigimo 
procedūras sumokamas galutinis lėšų likutis nėra tiesiogiai susiejamas su 
pasiektais tikslais78. 

55 Iki 2018 m. gegužės mėn. nė viena valstybė narė nepasinaudojo galimybe rengti 
bendrus veiksmų planus – tai vienas iš trijų pagrindinių mechanizmų, kuriuo siekiama 
paskatinti siekti didesnio veiksmingumo79. Paskelbus kvietimą teikti pasiūlymus, 
2019 m. sausio mėn. Komisija patvirtino du bandomuosius bendrus veiksmų planus 
pagal ESF, kurie bus įgyvendinami Nyderlanduose ir Portugalijoje. 
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56 Projektų lygmeniu tai, ar pasiekti veiksmingumo tikslai, tik labai nedaugeliu atvejų 
daro poveikį ES finansavimo dydžiui. 

2014 m. metinė ataskaita 

Vienu atveju susitarime dėl dotacijos Rumunijoje vykdomam ERPF projektui 
nustatyta, kad paramos gavėjas turės grąžinti dalį gautos dotacijos, jeigu susitarime 
dėl dotacijos nustatyti rodikliai nebus pasiekti iki projekto pabaigos. Tačiau, nors 
buvo pasiekti ne visi rezultatų rodikliai, tai nepadarė poveikio paramos gavėjo gautai 
finansavimo sumai80. 

3. Esminiai įgyvendinimo principai 

57 Valstybės narės ir jų regionai paprastai programas pradeda įgyvendinti iš karto, 
kai Komisija patvirtina strateginius dokumentus ir programas. Įgyvendinimą 
organizuoja kiekvienoje šalyje ir (arba) regione paskirtos vadovaujančiosios institucijos. 
Programos įgyvendinamos atrenkant ir įgyvendinant projektus, kurie teoriškai turėtų 
padėti pasiekti programos tikslus ekonomiškai naudingiausiu būdu. Komisijos vaidmuo 
įgyvendinimo etapu yra palyginti nedidelis. Šiuo etapu svarbūs trys pagrindiniai 
principai, susiję su lėšų panaudojimu laiku, projektų atranka ir įgyvendinimu bei 
programų koregavimu. 

7 Valstybės narės panaudoja joms skirtas 
sanglaudos politikos fondų lėšas laiku 

2007–
2013 m. 

2014–
2020 m. 

2021–
2027 m. 

58 Valstybės narės turėtų vengti situacijų, kai programavimo laikotarpio pabaigoje 
reikia panaudoti didžiulę sanglaudos politikos lėšų sumą, nes, labai skubant panaudoti 
lėšas, gali būti nepakankamai atsižvelgiama į ekonominį naudingumą81. Per mūsų 
atliktą auditą nustatyta, kad dėl įgyvendinimo vėlavimo kyla pavojus, kad nebus 
pasiekti programų tikslai, o programų laikotarpio pabaigoje gali būti atrinkti prastos 
kokybės projektai. 2007–2013 m. programų laikotarpiu lėšos buvo naudojamos lėtai82, 
o 2014–2020 m. dar lėčiau. Remiantis Komisijos skaičiavimais, iki 2019 m. 
balandžio mėn., šeštųjų dabartinės DFP metų, valstybės narės buvo panaudojusios 
27 % joms skirto ES finansavimo. Komisijos 2021–2027 m. laikotarpiui pasiūlytos 
supaprastinimo priemonės gali padėti sparčiau įgyvendinti programas valstybėse 
narėse, tačiau tai irgi nėra garantija, kad įgyvendinimas bus labiau savalaikis. 
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1. Programas reikėtų pradėti įgyvendinti kuo anksčiau nuo programavimo 
laikotarpio pradžios 

59 Teisėkūros pagrindo patvirtinimas yra esminė išankstinė programų rengimo 
sąlyga, nes ja valstybėms narėms užtikrinamas teisinis tikrumas, kad jų išlaidų planai ir 
tikslai, nustatyti veiksmų programose, atitinka ES tikslus. Mokėjimai iš ES biudžeto 
programoms prasideda Komisijai jas patvirtinus83. 

60 Ir 2007–2013 m., ir 2014–2020 m. programų laikotarpiais vėlai patvirtinus 
teisėkūros pagrindą, buvo vėlai patvirtintos ir programos84. Be to, pastebėjome, kad 
2014–2020 m. laikotarpiu kilo problemų dėl valstybių narių pateiktų pirmųjų 
programavimo dokumentų projektų kokybės85. 2014–2020 m. laikotarpio sanglaudos 
politikos teisės aktų rinkinys priimtas 2013 m. gruodžio mėn., likus vos dviem 
savaitėms iki programavimo laikotarpio pradžios, penkiais mėnesiais vėliau, palyginti 
su ankstesniu laikotarpiu86. Iki 2014 m. gruodžio mėn., pirmaisiais 2014–2020 m. 
programų laikotarpio metais, buvo patvirtinta tik 64 % programų pagal investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslą. Tai turėjo neišvengiamą grandininį 
poveikį paskirstytų lėšų panaudojimui ir žemam išmokų lygiui pirmuosius kelerius 
metus87. Siekdama spręsti su vėlavimu patvirtinti teisėkūros pagrindą susijusią 
problemą, Komisija paskatino sudaryti ankstyvą politinį susitarimą dėl DFP po 2020 m. 
ir patvirtino savo pasiūlymus dėl laikotarpio po 2020 m. 2018 m. gegužės ir 
birželio mėn., likus trisdešimčiai mėnesių iki naujo programavimo laikotarpio 
pradžios – taip, kaip siūlėme vienoje iš keturių mūsų specialiųjų ataskaitų88. 

61 Terminai partnerystės susitarimams ir programoms pateikti buvo nustatyti 2007–
2013 m. ir 2014–2020 m. laikotarpiams. Tačiau 2021–2027 m. laikotarpiui tokie 
terminai nenustatyti89. Kita vertus, tuose pasiūlymuose numatyta keletas 
supaprastinimo priemonių, kurios gali padėti užtikrinti, kad įgyvendinimas vyktų laiku, 
pavyzdžiui, nustatytas paprastesnis skyrimo procesas, pateikti programavimo 
dokumentų šablonai90. Tačiau, jeigu bus vėluojama patvirtinti teisės aktų rinkinį, vien 
tomis priemonėmis neįmanoma garantuoti, kad programos būtų patvirtintos laiku. 

2. Reikėtų vengti vėluoti įgyvendinti projektus 

62 Valstybių narių pareiga yra užtikrinti, kad sanglaudos projektai būtų įgyvendinami 
laiku. Per ilgą laiką savo ataskaitose ne kartą nurodėme, kad vėluojama įgyvendinti ES 
bendrai finansuojamus projektus, ir vėlavimo priežastis91. Vėlavimas taip pat gali būti 
trukdis pasiekti bendruosius / darbinius tikslus programos lygmeniu92. Taip ypač gali 
nutikti valstybėse narėse, kuriose ES lėšos sudaro didelę viešųjų investicijų dalį. 
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3. Reikėtų kuo labiau vengti tinkamumo finansuoti laikotarpių persidengimo, o 
užbaigimo procedūros turi būti baigtos kuo greičiau nuo tinkamumo finansuoti 
laikotarpio pabaigos 

63 Tai, kad lėšas naudoti pradėta lėtai, papildomai galima paaiškinti tuo, kad 
programų laikotarpiui įpusėjus, valstybės narės tebenaudojo praėjusio laikotarpio 
lėšas93. Tinkamumo finansuoti laikotarpių persidengimas reiškia, kad valstybėms 
narėms yra leidžiama naudoti programų laikotarpio lėšas tam laikotarpiui pasibaigus – 
dvejus metus nuo 2007–2013 m. laikotarpio pabaigos ir trejus metus nuo 2014–
2020 m. laikotarpio pabaigos94. Pasiūlyme dėl 2021–2027 m. ketinama grįžti prie dvejų 
metų, o mes tai palankiai vertiname kaip pirmą žingsnį teisinga kryptimi siekiant 
tinkamumą finansuoti kuo geriau suderinti su programų laikotarpiu95. Pasibaigus 
tinkamumo finansuoti laikotarpiui, dėl užbaigimo proceso, per kurį valstybės narės 
parengia ir pateikia baigiamuosius dokumentus, o Komisija juos įvertina, prisideda dar 
ne mažiau kaip dveji metai. 

64 Galimybės laiku įgyvendinti programas priklauso nuo to, ar turima žmogiškųjų 
išteklių. Dėl ilgesnių tinkamumo finansuoti laikotarpių ir užbaigimo proceso šie ištekliai 
suvaržomi96, tai demotyvuoja pradėti įgyvendinti kito programų laikotarpio programas, 
taigi trukdo jas įgyvendinti laiku97. 

8 Atrenkant ir įgyvendinant projektus 
vadovaujamasi į veiksmingumą orientuotu 
metodu 

2007–
2013 m. 

2014–
2020 m. 

2021–
2020 m. 

65 Tam, kad politika būtų veiksminga, svarbu ne tik tai, kad programavimo etapu 
būtų sukurta aiški intervencijos logika (žr. PP Nr. ). Itin svarbu tai, kad per visą projektų 
atrankos ir įgyvendinimo etapą būtų vadovaujamasi į rezultatus orientuotu metodu, 
nes didžiausią įtaką politikos veiksmingumui turi finansuojamų projektų kokybė ir jais 
pasiektais konkrečiais rezultatais sukuriama pridėtinė vertė98. Apskritai nuo 2014–
2020 m. teisėkūros pagrinde yra numatyta projektų atrankos ir įgyvendinimo etapais 
rezultatams skirti daugiau dėmesio, tačiau faktiškai taisyklių įgyvendinimas tebėra 
sudėtingas uždavinys. Europos Parlamentas pabrėžė, kad programų įgyvendinimo 
etapu reikia labiau stengtis užtikrinti, kad rezultatų įgyvendinimui būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys99. 
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1. Reikalingas nuoseklus ir į rezultatus orientuotas projektų atrankos metodas 

66 Pagrindiniai į rezultatus orientuoto metodo elementai yra šie: 

o Per atrankos procesą reikėtų užtikrinti, kad atrinkti projektai atitiktų programą ir 
padėtų veiksmingai siekti konkrečių jos tikslų. Nustatėme, kad taip buvo 
įgyvendinant per neseniai mūsų atliktą projektų atrankos auditą nagrinėtas 2014–
2020 m. laikotarpio programas100. 

o Pagal projektų atrankos kriterijus iš paramos gavėjų turėtų būti reikalaujama 
apibrėžti bent vieną realų programos tikslus atitinkantį rezultatų rodiklį. Per tą 
patį auditą nustatėme, kad nustatant 2014–2020 m. laikotarpio kriterijus 
nepakankamai atsižvelgta į rezultatus ir daugiausia dėmesio buvo sutelkta į 
išdirbius ir lėšų panaudojimą101. 

o Projektai, kuriems prašoma finansavimo, turėtų būti įvertinami ir surikiuojami 
pagal gerumą. Per tą patį auditą nustatėme, kad 2014–2020 m. laikotarpiu 
projektai iš esmės buvo patvirtinami vadovaujantis pirmumo principu. Todėl 
finansavimas nebūtinai buvo skirtas geriausiems projektams102. 

o Atrinktų projektų mastą turėtų būti galima aiškiai pagrįsti poreikiais ir jie turėtų 
būti aktualiausi pagal programos tikslus. Atlikdami auditus daug kartų nustatėme 
problemų, susijusių su finansavimui atrinktų projektų mastu. Kartais to priežastis 
yra programavimo etapu parengta prasta intervencijos logika (poreikių analizė) 
(žr. PP Nr. 3). Tačiau net ir tada, kai intervencijos logika yra aiški, finansavimas 
netinkamiems projektams gali būti skirtas dėl prastų atrankos procedūrų103. 

67 2021–2027 m. BNR projekte siūloma suteikti Komisijai papildomus įgaliojimus 
tvirtinti atrankos kriterijus ir vadovaujančiosioms institucijoms nustatomi papildomi 
projektų atrankos reikalavimai. Tai gali padėti sustiprinti projektų atrankos orientavimą 
į rezultatus ir atrinktų projektų sąnaudų veiksmingumą104. 

2. Veiksmingumo rodikliai turėtų būti įtraukti į sutartį / susitarimus dėl dotacijos 

68 Veiksmingumo rodikliai su tikslais turėtų būti įtraukti į sutartį / susitarimus dėl 
dotacijos, kad būtų galima išmatuoti, kokia apimtimi pasiekti programos bendrieji 
tikslai105. 

69 Projektų lygmeniu peržiūrėtuose trijų laikotarpių teisės aktuose specialiai nebuvo 
reikalaujama veiksmingumo rodiklius įtraukti į susitarimus dėl dotacijų. Taigi 
nustatėme, kad sudėtinga stebėti, kokiu mastu 2014–2020 m. laikotarpio ERPF 
projektai prisideda prie programos tikslų įgyvendinimo106. Ši problema iškyla ir ESF 
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atveju, nes daugumoje susitarimų dėl dotacijos kiekybiškai įvertinti rezultatų rodikliai 
nenurodomi107. 

3. Projektų įgyvendinimas turėtų būti sąnaudų atžvilgiu veiksmingas 

70 Ir 2007–2013 m., ir 2014–2020 m. laikotarpių teisės aktuose numatyta keletas 
priemonių, skirtų užtikrinti, kad atrinkti projektai būtų įgyvendinami sąnaudų atžvilgiu 
veiksmingai (optimalus ryšys tarp panaudotų išteklių ir gautų rezultatų): reikalavimas 
atlikti didelės apimties sąnaudų ir naudos analizę, projektų, iš kurių gaunama pajamų, 
finansavimo apribojimas, reikalavimas taikyti viešųjų pirkimų procedūras. Nors 2021–
2027 m. laikotarpiu reikalavimas taikyti viešųjų pirkimų teisės normas tebetaikomas, 
kiti reikalavimai pašalinti, o tai, mūsų nuomone, kelia pavojų patikimam finansų 
valdymui108. 

71 Problemų, susijusių su sanglaudos fondų lėšomis finansuojamų projektų sąnaudų 
veiksmingumu, nustatome dažnai. 

 

9 Atliekant programų peržiūras remiamasi 
veiksmingumo aspektais, įskaitant 
rezultatus 

2007–
2013 m. 

2014–
2020 m. 

2021–
2027 m. 

72 Lėšų perprogramavimas (lėšų perkėlimas tarp programų ir tarp prioritetų, bendro 
finansavimo normų pakeitimas arba viešosios / privačiosios nacionalinio įnašo dalies 
santykio pakeitimas) programos įgyvendinimo laikotarpiu yra galimas, taip valstybės 
narės gali pakoreguoti savo veiksmus pagal pakitusias aplinkybes. Valstybės narės gali 
perprogramuoti finansavimą pateikusios pasiūlymą iš dalies keisti atitinkamas 
programas. Komisijas tam turi pritarti. Kad būtų išsaugota programoms parengta 
intervencijos logika, peržiūrint programas reikėtų atsižvelgti į veiksmingumo klausimus, 
įskaitant rezultatus110. 

73 Pagal tokios peržiūros sąlygas valstybėms narėms 2007–2013 m. laikotarpiu 
suteikta nemažai veiksmų laisvės111. Nustatėme, kad šiuo laikotarpiu iš dalies keičiant 
programas ne visada buvo vadovaujamasi veiksmingumu ir kad daugiausia buvo 
siekiama pašalinti kliūtis panaudoti visas skirtas ES lėšas. 

Specialioji ataskaita dėl investicijų į energijos efektyvumą 

Nustatėme, kad sąnaudų veiksmingumas nebuvo lemiamas veiksnys valstybėms 
narėms skiriant lėšas energijos efektyvumo priemonėms ir konkretiems 
projektams109. 
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74 2014–2020 m. teisėkūros pagrindas buvo sugriežtintas – buvo nustatyta, jog 
siūlomus programų pakeitimus reikia pagrįsti ir įvertinti galimą jų poveikį strategijos 
„Europa 2020“ ir programų tikslų įgyvendinimui112; taip pat buvo nustatytos taisyklės 
dėl veiksmingumo rezervo rodiklių keitimo113. Tačiau pasiūlymuose dėl 2021–2027 m. 
laikotarpio rodiklių apribojimai pašalinti, nors reikalavimas pagrįsti programų 
pakeitimus ir reikalavimas valstybėms narėms vertinti numatomą poveikį programų 
tikslams išliko. Komisija pasiūlė 2021–2027 m. laikotarpiu vykdyti privalomą laikotarpio 
vidurio peržiūrą, pagal kurią 2025 m. būtų iš dalies keičiamos visos programos ir 
nustatomi likusių dvejų metų asignavimai. Tačiau pastebėjome, kad nėra pakankamai 
aišku, kaip veiksmingumas bus vertinamas114. Be to, nustatyta riba, pagal kurią iki 5 % 
lėšų galima perkelti iš dalies keičiant programą be Komisijos patvirtinimo115, taip pat 
didina riziką, kad pakeitimai bus atliekami neatsižvelgus į rezultatus116. 

1. Peržiūrint programas turėtų būti atsižvelgiama į rezultatus 

75 Nustatėme, kad peržiūrint programas ne visada atsižvelgiama į rezultatus. 

2. Tikslų nereikėtų nepagrįstai koreguoti, jie turėtų atspindėti finansavimo dydį 

76 Manome, kad veiksmingumo rodiklių atskaitos taškai ir tikslai turėtų būti nuo pat 
pradžių tinkamo dydžio118 ir kad juos reikėtų koreguoti tik išimtinėmis aplinkybėmis 
(atsižvelgiant į išorės veiksnius ir biudžeto pokyčius). Dėl nepagrįsto ir dažno tikslų 
koregavimo silpnėja sanglaudos politikos orientavimas į veiksmingumą. 

77 Nustatėme keletą atvejų, kai tikslai buvo koreguojami dažnai ir nepagrįstai. 

78 Kai reikšmingas finansavimo pasikeitimas yra pagrįstas, programos tikslai turėtų 
būti koreguojami. Jeigu tai nepadaroma, programos veiksmingumą įvertinti gali būti 

Specialioji ataskaita dėl Komisijos paramos jaunimo veiksmų grupėms 

Nustatėme, kad 2007–2013 m. atlikdama valstybių narių pasiūlytų programų 
pakeitimų vertinimą Komisija daugiausia dėmesio skyrė biudžeto aspektams, o ne 
tam, kaip geriausia panaudoti ESF lėšas117. 

Specialioji ataskaita dėl e. prekybos srityje MVĮ teiktos ERPF paramos 

Ataskaitoje nurodėme, kad 2007–2013 m. laikotarpiu prasmingą padarytos pažangos 
vertinimą kartais apsunkindavo tai, kad rodikliai ir tikslinės reikšmės buvo 
koreguojamos: šios korekcijos dažnai būdavo atliekamos besibaigiant programų 
laikotarpiui ir ne visada buvo tinkamai pagrindžiamos119. 
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sunku120. Nustatėme, kad reikšmingai pasikeitus finansavimui, tikslai nebuvo nuosekliai 
koreguojami. 

4. Esminiai stebėjimo ir ataskaitų teikimo principai 

79 Ir Komisija, ir valstybės narės yra atsakingos už programų stebėjimą. Valstybių 
narių lygmeniu vadovaujančiosios institucijos stebi, kaip įgyvendinamos programos, 
apibendrina stebėjimo informaciją ir, nuo 2014–2020 m., patvirtina Komisijai, kad 
duomenys apie veiksmingumą yra patikimi. Ataskaitų teikimas yra glaudžiai susijęs su 
stebėjimu ir yra vienas iš svarbiausių elementų, kuriais užtikrinama atskaitomybė. 
Valstybės narės per visą programų laikotarpį teikia ataskaitas Komisijai, o Komisija, 
remdamasi jomis, rengia strategines ataskaitas (pavyzdžiui, metinę apibendrinamąją 
ataskaitą, metines veiklos ataskaitas). Šiuo etapu svarbūs trys veiksniai, susiję su 
duomenų apie veiksmingumą savalaikiškumu, atskaitomybe ir informacijos apie 
veiksmingumą panaudojimu. 

80 Laiku teikiami ir geros kokybės duomenys apie veiksmingumą sudaro bet kurios 
veiksmingos veiklos veiksmingumo valdymo sistemos pagrindą. Kad būtų galima 
įvertinti pasiekimus ir nuspręsti, ar reikalingi taisomieji veiksmai, per visą politikos 
valdymo ciklą būtini geri duomenys apie veiksmingumą122. Taisomieji veiksmai apima 
tolesnių teisės aktų rengimą, o konkrečiai kalbant apie 2014–2020 m. laikotarpį – 
prasmingos veiksmingumo peržiūros atlikimą123 (žr. PP Nr. 6). Mokėjimus vis daugiau 
tiesiogiai susiejant su veiksmingumu, tai bus dar svarbiau. 

81 2014–2020 m. teisėkūros pagrindas, palyginti su 2007–2013 m. laikotarpiu, buvo 
sugriežtintas, pavyzdžiui, nustatytas reikalavimas dėl paramos gavėjų, valstybių narių ir 
Komisijos prievolės elektroninėmis priemonėmis keistis informacija apie 
veiksmingumą, taip pat nustatytos priemonės duomenų kokybei užtikrinti valstybių 
narių lygmeniu. Pasiūlymuose dėl 2021–2027 m. ši tvarka palikta, taip pat 

Specialioji ataskaita dėl ES švietimo tikslų sanglaudos srityje 

Nustatėme, kad pagal dvi Italijos programas finansiniai asignavimai švietimui buvo 
sumažinti atitinkamai 8 ir 10 %, palyginti su pradiniu biudžetu, tačiau rodikliai ir jų 
tikslinės reikšmės nebuvo pakeistos, taip pat nebuvo pateiktas pakankamas 
pagrindimas121. 

10 Stebėjimo sistemos užtikrina, kad 
duomenys apie veiksmingumą būtų surinkti 
laiku ir būtų geros kokybės 

2007–
2013 m. 

2014–
2020 m. 

2021–
2027 m. 
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reikalaujama, kad valstybės narės teiktų duomenis apie veiksmingumą kas du 
mėnesius. Tai turėtų padėti griežčiau užtikrinti, kad duomenys būtų teikiami laiku. 

82 Atlikdami auditą dažnai nustatome valstybių narių (daugumą duomenų surenka 
jos) Komisijai teikiamos informacijos patikimumo, išsamumo arba savalaikiškumo 
problemų. Pagal pasiūlymus dėl 2021–2027 m. valstybės narės yra atsakingos už 
stebėjimo sistemos ir duomenų apie rodiklius kokybę ir patikimumą124. Tačiau vis tiek 
manome, kad pasiūlymuose nepakankamai aiškiai išdėstyta, kas yra atsakingas už 
duomenų kokybės tikrinimą, ypač neaiškus stebėjimo komiteto ir Komisijos 
vaidmuo125. 

1. Stebėjimo sistemose duomenys apie veiksmingumą pateikiami laiku ir yra 
tinkamos kokybės 

83 Visais trimis laikotarpiais taikomas teisinis reikalavimas, kad vadovaujančiosios 
institucijos sukurtų sistemą, leidžiančią kompiuteriniu būdu fiksuoti ir saugoti 
duomenis apie veiksmingumą. 2014–2020 m. laikotarpiu patobulintos nuostatos, 
padedančios užtikrinti, kad stebėjimo sistemose pateikiami duomenys apie 
veiksmingumą būtų tinkamos kokybės: 

o Valstybės narės galėjo keistis informacija su paramos gavėjais elektroninėmis 
priemonėmis (e. sanglauda). Pasiūlyme dėl 2021–2027 m. tai yra privaloma. 

o Komisija sukūrė sistemą, kurią naudodamos vadovaujančiosios institucijos gali 
perduoti Komisijai duomenis apie veiksmingumą struktūruotai, elektroniniu būdu 
(2021–2027 m. tebegalioja). 

o Duomenų apie rezultato rodiklius rinkimo ir tvarkymo tvarka įtraukta į ex ante 
sąlygas. 2021–2027 m. laikotarpiu siūloma to nebetaikyti. 

84 Pasiūlymuose dėl 2021–2027 m. reikalaujama, kad valstybės narės teiktų 
duomenis apie veiksmingumą kas du mėnesius. Tai turėtų padėti užtikrinti, kad 
duomenys būtų teikiami laiku. 

85 Nepaisant šios tvarkos, duomenų kokybės trūkumai yra viena iš dažniausių per 
mūsų auditą nustatomų problemų. 
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2. Komisija ir valstybės narės turėtų užtikrinti šių duomenų kokybę 

86 Ir 2007–2013 m., ir 2014–2020 m. laikotarpiu valstybės narės turėjo sukurti 
stebėjimo ir ataskaitų teikimo sistemas bei užtikrinti tų sistemų patikimumą. Prieš 
pradedant įgyvendinti programas audito institucijos atlieka šių sistemų auditą (skyrimo 
procesas). Komisija turėtų pati atlikti auditus ir tikrinti valstybių narių pateiktų 
duomenų patikimumą. Ir Komisija, ir audito institucijos taip pat turėtų tikrinti sistemų, 
kuriomis registruojami valstybių narių remiantis jų pačių atliktu auditu pateikti 
duomenys apie įgyvendinimą, patikimumą127. 

87 2014–2020 m. laikotarpiu atsakomybė už valstybių narių duomenų kokybės 
užtikrinimą sugriežtinta. Vadovaujančiosios institucijos savo valdymo deklaracijose turi 
patvirtinti Komisijai duomenų apie veiksmingumą patikimumą. Tada audito institucijos 
patvirtina šį vertinimą audito nuomonėse. Komisija taip pat gali sustabdyti mokėjimus, 
jeigu stebėjimo sistemos arba duomenys apie veiksmingumą turi didelių kokybės ir 
patikimumo trūkumų. 2019 m. balandžio mėn. duomenimis, Komisija pradėjo dvi 
tokias mokėjimų sustabdymo procedūras. 

88 Per keletą mūsų atliktų auditų ir valstybėse narėse, ir Komisijose buvo nustatyta 
trūkumų, susijusių su tvarka, kuria užtikrinama duomenų kokybė. 

Specialioji ataskaita dėl jaunimo nedarbo 

Visos valstybės narės, kuriose lankytasi, teturėjo ribotą informaciją apie pagalbos, 
kurią nedirbantis ir nesimokantis jaunimas gavo prieš pradedant Jaunimo garantijų 
iniciatyvą, pobūdį, pasiūlymų / suteiktų paslaugų skaičių ir su tuo susijusias 
sąnaudas. Nagrinėdami valstybių narių pateiktus duomenis taip pat nustatėme 
keletą nenuoseklumo atvejų ir patikimumo problemų, turėjusių įtakos 
palyginamumui. Problemos, įskaitant duomenų išsamumą, nustatytos valstybėse 
narėse, kuriose buvo keletas Jaunimo garantijų iniciatyvos teikėjų, bet nebuvo vienos 
bendros suderintos ataskaitų teikimo sistemos126. 
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Specialioji ataskaita dėl e. prekybos srityje MVĮ teikta ERPF parama 

Dviejose pasirinktose valstybėse narėse vadovaujančiosios institucijos nevykdė 
reikiamų į sistemą įvedamų duomenų patikimumo patikrų128. 

Specialioji ataskaita dėl ERPF ir ESF projektų atrankos ir stebėjimo 
2014–2020 m. laikotarpiu 

Pažymėjome, kad 2014–2020 m. laikotarpiu Komisijos ir audito institucijos atliekami 
stebėjimo sistemų ir duomenų patikimumo bei prieinamumo auditai dauguma atvejų 
pradėti vykdyti tik 2017 m., dėl to gautas patikinimas yra ribotas. Pažymėjome, jog 
veiksmingumo peržiūra bus atliekama 2019 m., todėl kyla pavojus, kad nebus galima 
laiku baigti taikyti taisomųjų priemonių ir kad veiksmingumo peržiūra nebus 
grindžiama teisinga informacija129. 

89 2013 m. Komisijos VAT ataskaitoje taip pat pažymėjo problemas, susijusias su 
esama tvarka, kuria užtikrinama 2007–2013 m. duomenų apie veiksmingumą kokybė. 
VAT rekomendavo, kad DG REGIO / DG EMPL parengtų strategiją, kaip padidinti 
valstybių narių informacijos apie veiksmingumą patikimumą. Remiantis VAT, 2016 m. 
buvo atliktas auditas siekiant patikrinti, kaip ši rekomendacija buvo įgyvendinta. 

90 Manome, kad 2021–2027 m. laikotarpiui siūlomame reglamente vis dar 
nepakankamai aiškiai apibrėžta, kas privalo užtikrinti duomenų kokybę. Reglamente 
nurodoma, kad stebėjimo komitetas prižiūrės programos įgyvendinimą, nagrinės ir 
tvirtins Komisijai teikiamas metines ir galutines veiksmingumo ataskaitas, tačiau 
duomenų apie veiksmingumą atveju yra kitaip. Taip pat pažymėjome, kad siūlomame 
BNR nėra nuostatų dėl Komisijos vaidmens tikrinant jai teikiamų duomenų kokybę130. 

11 Nustatyta aiški atskaitomybė už 
veiksmingumą 

2007–
2013 m. 

2014–
2020 m. 

2021–
2027 m. 

91 Vieša atskaitomybe už rezultatų įgyvendinimą naudojant ES lėšas kuriamas 
svarbus ES ir jos piliečių tarpusavio ryšys. Taisyklės, pagal kurias reglamentuojama su 
teisėtumu ir tvarkingumu susijusi atskaitomybė, veiksmingumo apskritai neapima. 
Atskaitomybė priklauso nuo tinkamų duomenų prieinamumo, o atsiskaitoma apie tai, 
ar pasiekti tikslai, tačiau tokia tvarka dažnai nėra nustatyta. 

1. Ataskaitose turėtų būti pateikiama teisinga ir nešališka nuomonė apie 
veiksmingumą ir jos turėtų būti viešos 

92 Apie ES intervencijų rezultatus reikia nuosekliai atsiskaityti. Itin svarbu, kad 
rezultatai, apie kuriuos pranešama, būtų patikimi ir atitiktų tikslus131. Problemos, kurių 
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nustatyta duomenų prieinamumo ir patikimumo srityje (žr. PP Nr. 5, 8 ir 10), taip pat 
problemos strateginius tikslus paverčiant vadovų veiklos tikslais (žr. PP Nr. 1) apriboja 
Komisijos galimybes pranešti, kaip veiksmingai pavyko pasiekti šiuos aukšto lygio 
tikslus132. 

93 ES veiksmingumo ataskaitose turėtų būti teisingai ir nešališkai apžvelgta, kas 
pasiekta133. Komisijos veiksmingumo ataskaitos nėra pakankamai subalansuotos, nes 
jose pateikiama ribota informacija apie iššūkius ir nesėkmes134. Teikiant ataskaitas taip 
pat nepripažįstami apribojimai, kurių atsiranda dėl būtinybės remtis valstybių narių 
duomenimis, kurie gali būti netikslūs arba nepatikimi135. 

94 Informacijos apie veiksmingumą viešumas yra svarbus atskaitomybės aspektas136. 
Nuo 2014 m. pažanga siekiant visų bendrų sanglaudos rodiklių, nurodyta 
vadovaujančiųjų institucijų ataskaitose, viešai skelbiama Komisijos sanglaudos politikos 
atvirų duomenų platformoje. Tačiau, išnagrinėję pasiūlymus dėl 2021–2027 m., 
manome, jog tai, kad valstybės narės nebeteiks metinių įgyvendinimo ataskaitų137, o 
Komisija nebeteiks biudžeto įvykdymą tvirtinančioms institucijoms strateginių 
ataskaitų apie tai, kokia apimtimi naudojant fondų lėšas pasiekti strateginiai tikslai, yra 
žingsnis atgal138. 

2. Už ES biudžeto vykdymą atsakingi subjektai turėtų prisiimti atsakomybę už ES 
biudžeto patikimą finansų valdymą 

95 Jei bus prieinami tikslūs duomenys ir ataskaitos apie tai, ar pasiekti tikslai bei 
rezultatai, už ES biudžeto vykdymą atsakingi subjektai galės prisiimti atsakomybę už 
patikimą finansų valdymą, kaip to reikalaujama Finansiniame reglamente139. 

96 Nagrinėdami 2007–2013 m. programas apgailestavome, kad į programų 
užbaigimo procedūras Komisija neįtraukia veiksmingumo aspektų, pavyzdžiui, pasiektų 
rezultatų, pripažinimo, taip pat apgailestavome, kad Komisija nepraneša informacijos 
apie veiksmingumo aspektus biudžeto valdymo institucijai140. 

97 Be to, nors metinėse veiklos ataskaitose yra pateikiamas generalinių direktorių 
patikinimo pareiškimas, kad, be kitų dalykų, ataskaitoje aprašytai veiklai skirti ištekliai 
buvo naudoti pagal numatytą paskirtį ir vadovaujantis patikimo finansų valdymo 
principais, tačiau iš tikrųjų pateikiamas patikinimas visiškai neapima veiksmingumo 
klausimų. Patikinimas ir visos su juo susijusios išlygos apsiriboja tvarkingumu ir vidaus 
kontrole141. 
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98 Be to, kiekvienoje metinėje veiklos ataskaitoje generalinis direktorius pareiškia, 
kad ataskaitoje pateikta teisinga ir nešališka informacija. Ankstesniais metais šis 
pareiškimas neapėmė teikiamų duomenų apie veiksmingumą kokybės142. Tačiau 
Komisijos vidaus nurodymuose dėl 2018 m. metinių veiklos ataskaitų rengimo, kurie 
paskelbti 2019 m. pavasarį, dabar reikalaujama, kad generalinio direktoriaus kabineto 
aukštesniojo rango vadovų pareiškimas apimtų duomenis apie veiksmingumą, kurie 
paremtų jų pareiškimą. Sprendžiant pagal gaires, šių papildomų pareiškimų praktinis 
poveikis yra neaiškus ir jų mes dar nenagrinėjome. 

12 Informacija apie veiksmingumą yra 
naudojamasi imantis taisomųjų veiksmų ir 
ja remiamasi per strateginio planavimo 
procesą 

2007–
2013 m. 

2014–
2020 m. 

2021–
2027 m. 

99 Informaciją apie veiksmingumą svarbu panaudoti veiklos valdymui, rezultatų 
optimizavimui, valdymo sistemų pritaikymui ir strateginio planavimo procesų 
palengvinimui143. Tai taikoma visiems biudžeto valdymo ciklo etapams nuo lėšų 
paskirstymo rengiant DFP iki programavimo ir pačių projektų valdymo. 

100 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. laikotarpiais valstybės narės siuntė Komisijai 
informaciją apie programų veiksmingumą (įskaitant informaciją apie kilusius sunkumus 
ir tai, kokių priemonių imtasi jiems šalinti) savo metinėse įgyvendinimo ataskaitose. 
Šias ataskaitas tvirtina stebėjimo komitetai, o vėliau – Komisija. Tačiau 2021–2027 m. 
laikotarpiu Komisija siūlo rengti Komisijos ir valstybių narių metinius veiksmingumo 
peržiūros posėdžius ir per juos peržiūrėti programų veiksmingumą. Tačiau pasiūlyme 
aiškiai nenurodyti tokių susitikimų dalyviai, turinys ir pasekmės144. Be to, nors 
duomenis apie veiksmingumą valstybės narės teiks elektroniniu būdu kas du mėnesius 
(žr. PP Nr. 10), veiksmingumo peržiūros posėdžiai bus rengiami tik kartą per metus145. 

101 Nustatėme, kad informacija apie veiksmingumą naudojama nepakankamai. 
Kartais taip nutinka visų pirma dėl to, kad tokios informacijos neturima. Ypač aktualu 
tai, kad už nepakankamą veiksmingumą finansinės sankcijos netaikomos nei 
strateginiu, nei programos, nei projekto lygmeniu. 

1. Prasmingą informaciją apie veiksmingumą turėti reikėtų, kad priimami 
sprendimai būtų pagrįsti faktais 

102 Aptardami ankstesnius PP (žr. PP Nr. 5, 8 ir 10) nurodėme, kad prasmingos 
informacijos apie veiksmingumą prieinamumas nėra garantuotas, o tai savaime 
apriboja galimybes naudotis tokia informacija priimant sprendimus ir imantis 
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taisomųjų veiksmų. Be to, programos valdymo ciklui būdinga ir savalaikiškumo 
problema, nes tol, kol surenkami rezultatų duomenys (iš stebėjimo sistemų) ir juos 
galima panaudoti sprendimams priimti, praeina tam tikras laiko tarpas. Prie to, kad 
duomenys apie rezultatus gaunami vėlai, prisideda ir vėlavimas pradėti įgyvendinti 
programas (žr. PP Nr. 7), Europos Parlamento tyrimų tarnyba pastebėjo, kad tarp DFP 
ciklų nėra veiklos pertraukos laikotarpių ir kad tada, kai reikia pradėti nagrinėti 
pasiūlymus dėl būsimo laikotarpio ir formuoti pozicijas, informacijos apie tai, kokiomis 
per praėjusį programų laikotarpį išmoktomis politikos pamokomis būtų galima 
pasinaudoti, dar neturima146. Tokia pati problema kyla dėl informacijos, renkamos per 
konkretaus programų laikotarpio ex post vertinimus147 (žr. PP Nr. 13). 

2. Informaciją apie veiksmingumą, kai ji egzistuoja, reikėtų naudoti stebėjimo 
tikslais ir pagal ją imtis taisomųjų veiksmų 

103 Kalbant apie strateginį procesą, aptardami PP Nr. 2 pažymėjome, kad per šį 
procesą reikėtų remtis ankstesne informacija apie veiksmingumą. Atlikdami auditus 
nustatėme, kad ir programų, ir projektų lygmeniu informacija apie veiksmingumą buvo 
ne visada stebima, o nepasiekus tikslų taisomųjų priemonių nebuvo imtasi (tai yra, 
finansinės korekcijos nebuvo pritaikytos). Dalyje apie PP Nr. 6 pažymėjome, kad tai, ar 
pasiekiami veiksmingumo tikslai, paprastai neturi įtakos ES finansavimo dydžiui nei 
programos (pavyzdžiui, kalbant apie veiklos lėšų rezervą, užbaigimo procedūras), nei 
projektų lygmeniu. 

104 Nustatėme kitų atvejų, kai informacija apie veiksmingumą buvo išnaudota 
nevisapusiškai. 
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Specialioji ataskaita dėl Komisijos paramos jaunimo veiksmų grupėms 

Nagrinėdami kasmetinių programų nagrinėjimo posėdžių protokolus nustatėme, kad 
Komisija daugiausia pastabų teikė dėl finansinio įgyvendinimo ir išdirbių, o ne dėl 
faktinių rezultatų. Be to, Komisija priėmė valstybių narių per metinius programų 
nagrinėjimo posėdžius pristatytus duomenis jų nepatikrinusi. Vienu atveju Komisija 
nurodė, kad trijų priemonių tikslai jau buvo pasiekti, tačiau atlikus skaičiavimus 
paaiškėjo, kad iš tikrųjų pasiekta tik 72 % tikslinės reikšmės148. 

Specialioji ataskaita dėl plačiajuosčio ryšio ES valstybėse narėse 

Kaip netinkamų taisomųjų veiksmų pavyzdį galime paminėti tai, jog nustatėme, kad 
valstybėse narėse iki 2020 m. bus pasiekti ne visi plačiajuosčio ryšio tikslai, tačiau 
Komisija nepasiūlė jokio taisomojo veiksmo149. 

5. Esminis vertinimo principas 

105 Paskutinis įgyvendinimo ciklo etapas yra vertinimas, kai nuodugniai įvertinama 
tai, kas pasiekta, ir pasiekimų poveikis. Vertinimas gali būti vykdomas programų 
lygmeniu (ex ante vertinimas, vertinimas per laikotarpį, pavyzdžiui, laikotarpio vidurio 
vertinimas150, ex post vertinimas) arba politikos lygmeniu (ex ante poveikio vertinimas, 
ex post peržiūra). Valstybės narės vertina programas (arba programų grupes) 
nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu, o Komisija vertina fondus arba programas ES 
lygmeniu. 

13 Vertinimu, atliktu programų ir politikos 
lygmeniu, yra remiamasi priimant 
sprendimus 

2007–
2013 m. 

2014–
2020 m. 

2021–
2027 m. 

106 Komisija iš esmės turi įdiegusi tinkamai parengtą vertinimų sistemą ir jos 
ex post peržiūrų sistema gerai dera su daugumoje valstybių narių esančia padėtimi151. 
EBPO vertinimu, 2018 m. ES ex post peržiūrų sistema užėmė ketvirtąją vietą tarp EBPO 
narių152. 

107 Tačiau nustatėme du pagrindinius aktualius klausimus, kurie turi įtakos 
vertinimų naudingumui: 

o priimant sprendimus nesiremiama vertinimu, nes vertinimas neatliekamas arba iki 
reikiamo laiko dar nebūna atliktas, o kai vertinimo rezultatai yra prieinami, jie 
nepakankamai naudojami sprendimams priimti. 

o Sprendimai nėra grindžiami tinkamais pagrindiniais faktais. 
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1. Vertinimu turėtų būti naudojamasi priimant sprendimus 

108 Kartais poveikio vertinimai ir ex ante vertinimai nėra atliekami. 

Nuomonė dėl pasiūlymo dėl BNR 

o Politikos lygmeniu nuo 2002 m. visais atvejais, kai rengiamas teisėkūros 
pasiūlymas, reikia atlikti poveikio vertinimą. Kitaip negu kitais laikotarpiais, 
Komisija neatliko 2021–2027 m. BNR poveikio vertinimo. Buvo atlikti 
konkretiems septyniems Bendrųjų nuostatų reglamentu reglamentuojamiems 
fondams skirtų reglamentų poveikio vertinimai. Tačiau šie vertinimai neapėmė 
tam tikrų aktualių bendros svarbos klausimų153. 

o Dėl prievolės atlikti programų ex ante vertinimą valstybėms narėms buvo 
lengviau užtikrinti tvirtesnę intervencijos logiką. Tačiau pasiūlymuose dėl 2021–
2027 m. laikotarpio šio teigiamo pokyčio nebeliko154. 

109 Antras aktualus klausimas yra savalaikiškumas. Jau paminėjome (žr. PP Nr. 12) 
sunkumus, susijusius su chronologija, kai ex post vertinimų, atliekamų po programų 
laikotarpio, rezultatais nėra galimybės pasinaudoti rengiant pasiūlymus dėl kito 
programų laikotarpio teisėkūros procedūra priimamų aktų. Komisija pabrėžė, kad 
2007–2013 m. vertinimas buvo užbaigtas 2016 m., o 2014–2020 m. laikotarpio teisės 
aktai buvo rengiami nuo 2011 m. Todėl juo nebuvo galima remtis rengiant 2014–
2020 m. programas155. 

110 2014–2020 m. teisėkūros pagrinde nustatyta, kad valstybės narės privalo 
programų įgyvendinimo laikotarpiu vertinti programas (įskaitant veiksmingumą). Mūsų 
nuomone, atliekant tokius vertinimus buvo galima bent iš dalies išspręsti šią būdingą 
chronologijos problemą, kad vertinimo rezultatais būtų galima remtis rengiant 2021–
2027 m. laikotarpio teisėkūros pasiūlymus. Tačiau iki 2017 m. pabaigos toks vertinimas 
nebuvo užbaigtas. Dėl 2021–2027 m. laikotarpio yra siūloma, kad Komisija taip pat 
atliks fondų laikotarpio vidurio vertinimą ir kad per jį gali būti gauta naudingų įžvalgų 
šiuo klausimu. 

111 Trečioji problema yra tai, kad vertinimais ne visada pasinaudojama. 2007–
2013 m. ir 2014–2020 m. laikotarpiais valstybės narės vykdė programų ex post 
vertinimus savanoriškai. VAT nustatė trūkumų, susijusių su valstybių narių vykdomais 
vertinimų tolesnės priežiūros veiksmais (t. y. jų naudojimo). Pavyzdžiui, daugumą į VAT 
imtį įtrauktų valstybių narių nebuvo parengusios išsamaus veiksmų plano, pagal kurį 
būtų atsižvelgiama į vertinimo rekomendacijas. Remiantis Komisijos pasiūlymu, šio 
pobūdžio vertinimas 2021–2027 m. laikotarpiu bus privalomas. 
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2. Vertinimai turėtų būti pagrįsti naudingais ir patikimais faktais 

112 Keletą problemų, susijusių su duomenų egzistavimu ir patikimumu, jau 
pažymėjome (žr. PP Nr. 5, 8 ir 10). Šios problemos turi įtakos ir vertinimams. 

Specialioji ataskaita dėl ES teisės aktų ex post peržiūros 

Nustatėme, kad, nors vertinimai buvo atliekami laikantis geresnio reglamentavimo 
gairėse nustatytų teisinių reikalavimų ir gerosios praktikos, pagrindinė problema 
buvo tai, kad neturėta duomenų, o tai trukdė atlikti tinkamą faktais pagrįstą 
peržiūrą156. 

113 2007–2013 m. ex post vertinimo ataskaitoje dėl įgyvendinimo sistemos Komisija 
padarė išvadą, kad viena iš pagrindinių priežasčių, dėl kurių valstybių narių atliktų 
vertinimų rezultatai nepakankamai išnaudojami politikai tobulinti buvo ta, kad trūko 
geros kokybės stebėjimo duomenų ir duomenų apie lyginamąsias grupes, kuriuos būtų 
galima panaudoti ex post vertinimo tikslais157. Į Komisijos pasiūlymus dėl 2021–
2027 m. laikotarpio įtrauktas reikalavimas, kad valstybės narės užtikrintų reikiamas 
procedūras, pagal kurias būtų rengiami ir renkami vertinimui reikalingi duomenys158. 

6. Horizontalus principas 

14 Siekiant užtikrinti, kad viešosios 
intervencijos būtų veiksmingos ilgesnį 
laikotarpį, į ciklą integruotas tvarumas 

2007–
2013 m. 

2014–
2020 m. 

2021–
2027 m. 

114 Tvarumas yra vienas svarbiausių viešųjų intervencijų ilgalaikio veiksmingumo 
elementų159. Pagrindinis rodiklis, kad projekte sukurti tvarūs išdirbiai ir pasiekti tvarūs 
rezultatai, yra nuolatinis grynosios naudos srautas po to, kai projektas užbaigiamas160. 

115 Tvarumas užtikrinamas ne pagal visus ES finansuojamus projektus (arba 
tvarumo neįmanoma parodyti). Į tai, kad reikia užtikrinti tvarumą ir siekti ilgalaikių 
rezultatų, reikia atsižvelgti per visą programos įgyvendinimo ciklą161. 

Programavimo etapas 

116 Siekiant užtikrinti tvarumą, programos ar projekto formulavimo etape būtina 
išanalizuoti ir parengti strategiją, kaip konkrečią investiciją išsaugoti ilgai162. Per 
neseniai atliktą auditą nustatėme, kad ilgalaikių rezultatų vykdant produktyvias 
investicijas pasiekimas nebuvo veiksmingai skatinamas atitinkamose programose ar 
kituose svarbiuose regioniniuose strateginiuose dokumentuose. Ilgalaikių rezultatų 
pasiekimas nebuvo prioritetas163. 
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117 Viena konkreti problema, susijusi su finansiniu tvarumu, yra ES bendrai 
finansuojamai infrastruktūrai taikomi tarifai. Nustatėme, kad 2007–2013 m. laikotarpiu 
tokie tarifai ne visada padeda išsaugoti įgyvendintos investicijos tvarumą. Pavyzdžiui, 
namų ūkiams ir pramonės subjektams taikomi nuotekų valymo tarifai daugeliu atvejų 
buvo per maži, kad būtų galima sudaryti sąlygas infrastruktūros atnaujinimui 
pasibaigus jos tikėtinam ekonominio naudingumo laikotarpiui164. Siekiant bent iš dalies 
išspręsti šią problemą, 2014–2020 m. teisės aktuose reikalauta, kad valstybės narės 
parengtų konkrečių sričių (pavyzdžiui, nuotekų) strategijas, kuriose būtų numatytas 
tvarus finansavimo šaltinis, kad infrastruktūrą, sukurtą įgyvendinant bendrai 
finansuotus projektus, būtų galima išsaugoti (ex ante sąlyga Nr. 6.1). 

118 Komisija pripažino, kad ex ante sąlygų indėlį užtikrinant rezultatų tvarumą reikia 
padidinti165. Todėl siūlomuose 2021–2027 m. teisės aktuose reikalaujama įgalinančias 
sąlygas išlaikyti visą laikotarpį, užuot tai vertinus vieną kartą. 

Projektų atranka 

119 Visų laikotarpių teisės aktų nuostatomis reikalaujama, kad valstybės narės 
užtikrintų, kad paramos gavėjai pagal atrinktus projektus (projektų vykdytojai) turėtų 
administracinių ir finansinių pajėgumų išsaugoti projekto investicijas projektą užbaigus. 
Tačiau atlikdami ES paramos produktyvioms investicijoms į įmones auditą nustatėme, 
kad atrankos kriterijai nepakankamai atspindi poreikį pagal ERPF finansuojamus 
projektus siekti ilgalaikių rezultatų166. 2021–2027 m. laikotarpiui skirto siūlomo BNR 
nuostatos tapo konkretesnės, pagal jas reikalaujama, kad valstybės narės nagrinėtų, ar 
paramos gavėjai turi pakankamai išteklių, kad galėtų padengti veiklos ir priežiūros 
išlaidas167. 

120 Didelės apimties projektų (virš 50 milijonų eurų) atveju 2007–2013 m. ir 2014–
2020 m. laikotarpiais vienas iš privalomos sąnaudų ir naudos analizės tikslų buvo 
užtikrinti, kad bendrai finansuojamos investicijos būtų finansiškai gyvybingos. Tais 
atvejais, kai tinkama sąnaudų ir naudos analizė nebuvo atlikta, projektai buvo 
finansiškai negyvybingi ir (arba) nepakankamai išnaudojami168. Pasiūlymas 2021–
2027 m. atsisakyti didelės apimties projektų, taigi ir privalomos sąnaudų ir naudos 
analizės, padidina riziką tvarumui. 

Įgyvendinimo etapas 

121 Kad nereikėtų grąžinti skirto finansavimo, visais trimis programų laikotarpiais 
teisės aktuose paramos gavėjai bendrai yra įpareigoti išsaugoti projektų investicijas 
penkerius metus nuo jo užbaigimo169. Atlikdami ES paramos produktyvioms 
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investicijoms į įmones auditą nustatėme, kad teisinio tvarumo laikotarpio buvo 
laikomasi pagal visus audituotus projektus170. 

122 Šios nuostatos ne visada atitinka tikrąjį turto gyvavimo ciklą, kuris gali būti daug 
ilgesnis negu penkeri metai. Dėl to atsiranda rizika, kad, pasibaigus atitinkamam 
laikotarpiui, paramos gavėjai turtą gali parduoti. 

Specialioji ataskaita dėl ERPF paramos verslo inkubatoriams 

Nustatėme, kad veikiančios sistemos leidžia reikšmingą viešojo finansavimo dalį skirti 
inkubatorių savininkams pasibaigus tvarumo laikotarpiui171. 

Stebėjimo / ataskaitų teikimo / vertinimo etapas 

123 Kad būtų užtikrintas tvarumas, būtinas tinkamas stebėjimas per visą projekto 
įgyvendinimo ciklą ir vėliau172. Nustatėme, kad duomenys apie tvarumą kartais būna 
neišsamūs. 

Specialioji ataskaita dėl ES paramos produktyvioms investicijoms į 
įmones 

Nustatėme, kad iki penkerių metų tvarumo laikotarpio pabaigos pasireiškę stebėjimo 
informacijos apribojimai lėmė, kad beveik pusės visų projektų atveju tvarumą 
įvertinti buvo neįmanoma. Taip nutiko dėl to, kad vadovaujančiosios institucijos 
nebuvo surinkusios būtinų stebėjimo duomenų arba dėl pasibaigusio saugojimo 
laikotarpio nebuvo reikalingų dokumentų. Apskritai, teisinių tvarumo reikalavimų 
stebėjimas užbaigus projektą išliko riboto masto ir skirtingose programose buvo 
labai nevienodas. Ypač pažymėtina, kad, kadangi vadovaujančiosioms institucijoms 
nebuvo keliamas teisinis reikalavimas toliau tai daryti, jos sustabdė tolesnės projektų 
raidos stebėjimą iš karto, kai pasibaigė teisinis tvarumo laikotarpis173. 

124 Europos Parlamentas pažymėjo, kad dar vienas dalykas, iš kurio matyti, kad 
šiam klausimui teikiama nepakankamai svarbos, yra tai, kad viešasis sektorius ribotai 
domėjosi šiuo klausimu, dėl to apie ERPF bendrai finansuotų projektų rezultatų 
tvarumą turimi tik kai kurie duomenys174. Be to, mes nenustatėme jokių produktyvių 
investicijų programų vertinimų, kurie būtų apėmę konkretų rezultatų tvarumo 
vertinimą175.  
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Baigiamosios pastabos 
125 Intervencijos sanglaudos politikos srityje gali ne tik teigiamai paveikti valstybių 
narių ir regionų, kuriose tie veiksmai įgyvendinami, veiksmingumą, bet daryti platesnį 
poveikį kitose ES šalyse. Kad teigiamas politikos poveikis būtų dar didesnis, ES stengėsi 
užtikrinti, kad naudojant sanglaudos lėšas būtų dar labiau orientuojamasi į 
veiksmingumą. Į šį procesą įtraukta daug įvairių suinteresuotųjų subjektų, tad jų 
nuomonės, kaip tai būtų galima pasiekti, kartais skiriasi arba net yra priešingos. 

126 ES bendras teisėkūros pagrindas ir konkrečiai sanglaudos politikai taikomos 
taisyklės pamažu keitėsi. Dabar į juos įtraukta nemažai svarbių elementų, kurie yra 
reikalingi tam, kad veiksmingumo valdymo sistema būtų veiksminga, tačiau siūlomuose 
2021–2027 m. teisės aktuose tam tikrais aspektais veiksmingumui skiriama mažiau 
dėmesio. Tačiau tai, kaip politika įgyvendinama, ne visada atitinka šiuos bendrus 
struktūrinius patobulinimus. 

127 Mūsų nustatyti pagrindiniai principai yra taikytini visame politikos valdymo 
cikle, įskaitant strateginį planavimą, įgyvendinimą, ataskaitų teikimo ir vertinimo 
etapus. Pagrindinių principų pagrindas yra ES pridėtinė vertė – „dėl Sąjungos 
intervencijos sukuriama vertė, papildanti vertę, kuri būtų sukurta vien valstybių narių 
veiksmais“. Anksčiau esame pabrėžę, kad išlaidų programos, kuriomis nekuriama ES 
pridėtinė vertė, jau savaime vargu ar gali būti laikomos efektyviu ir veiksmingu ES 
mokesčių mokėtojų lėšų naudojimu. Taip pat nustatėme, kad realią ES pridėtinę vertę 
dažnai sunku nustatyti, ypač tada, kai veikia pasidalijamojo valdymo sistema, kaip 
sanglaudos atveju. 

128 Dėl sričių, kurioms reikia skirti ypač daug dėmesio, ankstesnėse ataskaitose 
pateikėme rekomendacijų. Pateikta tokių rekomendacijų: 

o reikalingi aiškūs ES prioritetai (ir su jais susieti tikslai), kurių būtų galima siekti 
naudojantis sanglaudos lėšomis ir pagal kuriuos būtų siekiama suderinti ir 
supaprastinti strategines programas, kad būtų pasiekti darnūs aukšto lygio tikslai 
ir būtų užtikrintas geresnis strateginių tikslų praktinis įgyvendinimas (PP Nr. 1); 

o peržiūrint programas reikėtų atsižvelgti į veiksmingumo aspektus, įskaitant 
geresnius rezultatus (PP Nr. 9). 

129 Taip pat pažymėjome, kad teisėkūros pagrindas turėtų būti parengtas iki 
programų laikotarpio pradžios, nes įgyvendinimo vėlavimas paveikia tolesnius ciklo 
etapus. Dėl susikaupusio įgyvendinimo vėlavimo ir tinkamumo finansuoti laikotarpių 
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persidengimo dėmesys nuo veiksmingumo nukreipiamas į lėšų panaudojimą (žr. PP 
Nr. 7) ir apribojamos galimybės duomenis apie veiksmingumą išnaudoti vertinimo arba 
strateginio planavimo tikslais (žr. PP Nr. 12 ir 13). 
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Priedas 

I priedas. Orientavimosi į veiksmingumą raida sanglaudos politikos teisės aktuose 
Toliau pateiktoje lentelėje pagal kiekvieną PP pažymėta, ar kriterijai, kuriais rėmėmės darydami išvadas, buvo įtvirtinti atitinkamuose 
sanglaudos programų teisės aktuose. Daugumos kriterijų formuluotes išplėtėme įtraukdami daugiau aspektų, palyginti su pagrindiniame tekste 
pateikta kiekvieno PP analize. Kad vaizdas būtų išsamus, analizavome visus programų laikotarpius nuo sanglaudos politikos įgyvendinimo 
pradžios. 

 

1989–
1993 
m. 

1994–
1999 
m. 

2000–
2006 
m. 

2007–
2013 
m. 

2014–
2020 
m. 

2021–
2027 
m. 

Esminiai strateginio planavimo principai       

1. ES išdėstė aiškią ir nuoseklią viziją, ką nori pasiekti sanglaudos politikos fondų lėšomis, už šią viziją turi būti prisiimta atsakomybė ir ji turi būti įgyvendinta praktiškai 
Sukurta visa apimanti ES masto strategija       

Pagal ES strateginius tikslus suformuluoti sanglaudos politikos tikslai       

2. Skiriant finansavimą valstybėms narėms atsižvelgiama į nustatytus poreikius ir remiamasi informacija apie veiksmingumą 
Lėšų skyrimo metodas nustatytas teisės aktuose       
Lėšos skiriamos pagal BVP       
Lėšos skiriamos pagal konkrečių sričių poreikius       
Lėšos skiriamos remiantis informacija apie ankstesnį veiksmingumą       

Esminiai programavimo principai       

3. Sukurta aiški intervencijos logika 
Parengta privaloma nacionalinė strategija (pavyzdžiui, nacionalinė bendroji strategija, partnerystės 
susitarimas)       

Tikslai / prioritetai apibrėžiami nacionaliniu lygmeniu       
Bendra ES masto strategija paversta nacionalinio lygmens bendraisiais tikslais su nustatytais darbiniais tikslais 
(numatomais pagrindiniais rezultatais) 
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1989–
1993 
m. 

1994–
1999 
m. 

2000–
2006 
m. 

2007–
2013 
m. 

2014–
2020 
m. 

2021–
2027 
m. 

Poreikiai nustatomi ir apibrėžiami nacionaliniu lygmeniu       

Egzistuoja privalomos programos       
Poreikiai nustatomi ir apibrėžiami programos lygmeniu       
Tikslai apibrėžiami programos lygmeniu       
Veiksmai, kuriais siekiama tikslų, apibrėžiami programos lygmeniu       
Programos šablonas yra standartizuotas, jame darniai aprašyta intervencijos logika       
Finansiniai duomenys suskirstomi pagal intervencijų kodus programos lygmeniu       
4. Finansavimas yra tinkamai orientuotas į tikslus 
Nustatyti teminės koncentracijos reikalavimai, pagal kuriuos visos valstybės narės privalo skirti tam tikrą 
pinigų sumą prioritetinėms ES sritims 

      

Nustatytos (ex ante / reikiamos sąlygos), padedančios sutelkti lėšas į konkrečias sritis / konkretiems paramos 
gavėjams 

      

5. Įdiegta paprasta ir nuosekli veiksmingumo vertinimo sistema 
Išdirbių rodikliai (specialūs pagal kiekvieną programą)       
Išdirbių rodikliai (bendri ERPF / SF / ESF)       
Rezultatų rodikliai (specialūs pagal kiekvieną programą)       
Rezultatų rodikliai (bendri ERPF / SF / ESF)       
Išdirbių ir rezultatų rodikliai įtraukiami į programą privaloma tvarka ir iš anksto (tvirtinant programą)       
Programos šablone konkrečiai reikalaujama nurodyti išdirbių ir rezultatų atskaitos taškus ir tikslus       
Reikalaujama nurodyti išdirbių riboženklius (*2014–2020 m. tik pagal veiksmingumo sistemą)       
Reikalaujama nurodyti rezultatų riboženklius (*2014–2020 m. tik pagal veiksmingumo sistemą)       
Suderinta išdirbių ir rezultatų rodiklių apibrėžtis sanglaudos srityje       
6. Sukurti mechanizmai, skatinantys siekti didesnio veiksmingumo 
Tam, kad lėšomis būtų galima faktiškai naudotis, reikia įvykdyti tam tikras strategines / reglamentavimo 
sąlygas (ex ante sąlygas / įgalinančias sąlygas) 

      

Privalomas veiksmingumo rezervas, vykdoma laikotarpio vidurio peržiūra, atsižvelgiant į programos lygmens 
veiksmingumą 

      

Galutinio likučio pagal programą išmokėjimas susietas su tuo, ar pasiekti tikslai (užbaigimo procedūros)       

Jeigu sutarti rezultatai nepasiekiami, projektams taikomi finansiniai pataisymai (* tik pagal veiksmingumo 
sistemą) 
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1989–
1993 
m. 

1994–
1999 
m. 

2000–
2006 
m. 

2007–
2013 
m. 

2014–
2020 
m. 

2021–
2027 
m. 

Tiesioginis biudžeto sudarymas pagal veiksmingumą – mokėjimai atliekami įvykdžius sąlygas ir pasiekus 
rezultatus (neprivaloma) 

      

ES lėšų išmokos susiejamos su tuo, ar laikomasi ekonominio valdymo reikalavimų (Europos semestras)       

Esminiai įgyvendinimo principai       

7. Valstybės narės panaudoja joms skirtas sanglaudos politikos fondų lėšas laiku 
Nacionalinių strategijų ir programų pateikimo terminai       

Aiškūs skyrimo terminai (jei to reikalaujama)       

Paprastesnis skyrimo procesas (ankstesnių sistemų pratęsimas)       
Parengtos finansinės taisyklės dėl lėšų panaudojimo laiku tik (N+2) arba (N+3)        
Galutinių dokumentų pateikimo terminai (14 arba 15 mėnesių nuo tinkamumo finansuoti laikotarpio)       
Terminas, iki kurio Komisija turi atlikti užbaigimo procedūras ir sumokėti galutinį likutį       

Programavimo dokumentų šablonai iš anksto pateikti BNR       
Reikalavimai, kuriais užtikrinamas projektų įgyvendinimas laiku       

8. Atrenkant ir įgyvendinant projektus vadovaujamasi į veiksmingumą orientuotu metodu 
Reikalaujama, kad valstybės narės apibrėžtų ir taikytų projektų atrankos kriterijus       
Reikalaujama, kad valstybės narės teiktų informaciją apie finansavimo galimybes ir atrankos procedūras 
galimiems paramos gavėjams 

      

Reikalaujama, kad valstybės narės formuluotų tokius atrankos kriterijus, kurie padėtų užtikrinti, kad atrinkti 
projektai padėtų pasiekti tikslus ir rezultatus 

      

Atrankos kriterijams taikomi papildomi kokybės reikalavimai (sąnaudų veiksmingumas, įgalinančių sąlygų 
laikymasis) 

      

Pagal atrankos kriterijus reikia apibrėžti bent vieną programos tikslus atitinkantį rezultato rodiklį        

Reikalaujama, kad valstybės narės nustatytų atrenkamų projektų prioritetus       
Komisija gali teikti pastabas dėl atrankos kriterijų; valstybės narės turi atsižvelgti į tas pastabas       
Veiksmingumo rodikliai privalomai įtraukiami į susitarimus dėl dotacijų       
Pareiga finansuojamus projektus įgyvendinti sąnaudų atžvilgiu veiksmingiausiu būdu (taikyti viešųjų pirkimų 
teisės normas)       

Pareiga finansuojamus projektus įgyvendinti sąnaudų atžvilgiu veiksmingiausiu būdu (sąnaudų ir naudos 
analizė, finansavimo trūkumas) 
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9. Atliekant programų peržiūras remiamasi veiksmingumo aspektais, įskaitant rezultatus 
Programas keisti galima tik tam tikromis sąlygomis (pavyzdžiui, atsižvelgiant į socialines ir ekonomines 
aplinkybes, įgyvendinimo sunkumus) 

      

Privaloma vertinti pakeitimų poveikį tikslams (valstybėms narėms ir Komisijai) ir reikalavimas pagrįsti siūlomus 
programų pakeitimus 

      

Pakeitimų poveikio rodikliams vertinimas pagal veiksmingumo sistemą yra privalomas       

Visas pakoreguotas programas turi patvirtinti Komisija       

Esminiai stebėjimo ir ataskaitų teikimo principai       

10. Stebėjimo sistemos užtikrina, kad duomenys apie veiksmingumą būtų surinkti laiku ir būtų geros kokybės 
Reikalaujama, kad valstybės narės sukurtų sistemą, kurioje kompiuteriniu būdu registruotų ir saugotų 
stebėjimo duomenis 

      

Reikalaujama, kad valstybės narės aprašytų duomenų rinkimo ir tvarkymo programavimo dokumentuose 
procedūras (7 ex ante sąlyga) 

      

Nepriklausoma audito institucija įgyvendinimo etapo pradžioje atlieka sistemos veikimo auditą       

Paramos gavėjai ir institucijos privalo keistis informacija elektroninėmis priemonėmis (e. sanglauda)       
Reikalaujama, kad valstybės narės elektroniniu būdu struktūruota forma siųstų duomenis naudodamosi 
Komisijos IT sistema 

      

Vadovaujančiosios institucijos savo valdymo deklaracijose patvirtina Komisijai veiksmingumo duomenų 
patikimumą 

      

Audito institucijos audito nuomonėse patvirtina vadovaujančiųjų institucijų atlikto duomenų apie 
veiksmingumą vertinimo patikimumą 

      

Stebėjimo komitetas nagrinėja ir tvirtina vadovaujančiųjų institucijų Komisijai teikiamų duomenų kokybę       

Komisijos vaidmuo nagrinėjant duomenis nustatytas Bendrųjų nuostatų reglamente       

Komisija gali sustabdyti mokėjimus, jeigu yra didelių stebėjimo sistemos arba duomenų apie bendrus ir 
konkrečius rodiklius kokybės ir patikimumo trūkumų       

11. Nustatyta aiški atskaitomybė už veiksmingumą 
Reikalaujama, kad valstybės narės siųstų Komisijai duomenis apie visų fondų programų veiksmingumą       
Valstybės narės privalo rengti metines įgyvendinimo ataskaitas       

Komisija privalo teikti strategines ataskaitas       

Duomenys apie veiksmingumą yra lengvai ir viešai prieinami internete       
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Komisija per užbaigimo procedūras privalo atskirai pripažinti pagal programą sukurtus išdirbius ir pasiektus 
rezultatus 

      

12. Informacija apie veiksmingumą yra naudojamasi imantis taisomųjų veiksmų ir ja remiamasi strateginio planavimo etapu 
Informaciją apie veiksmingumą numatoma naudoti priimant strateginio lygmens sprendimus (laikotarpio 
vidurio peržiūra) 

      

Informaciją apie veiksmingumą numatoma naudoti priimant sprendimus programos lygmeniu (veiklos lėšų 
rezervas, laikotarpio vidurio peržiūra ir finansinės korekcijos dėl nepakankamo veiksmingumo) 

      

Komisija oficialiai tvirtina programų veiksmingumą       
Stebėjimo komitetas oficialiai tvirtina programų veiksmingumą        
Komisija ir valstybės narės rengia kasmetinius programų peržiūros posėdžius, per kuriuos analizuoja 
kiekvienos programos veiksmingumą       

Esminis vertinimo principas       

13. Vertinimu, atliktu programų ir politikos lygmeniu, yra remiamasi priimant sprendimus 
Komisija atlieka sanglaudos teisės aktų ex ante poveikio vertinimą       

Valstybės narės privalomai atlieka programų ex ante vertinimą       
Valstybės narės privalo atlikti programų laikotarpio vidurio / tarpinį vertinimą, apimantį veiksmingumą       
Valstybės narės privalo atlikti programų ex post vertinimą       
Komisija privalo atlikti politikos / fondų laikotarpio vidurio vertinimą       
Komisija privalo atlikti politikos / fondų ex post vertinimą       

Horizontalus principas       

14. Siekiant užtikrinti, kad viešosios intervencijos būtų veiksmingos ilgesnį laikotarpį, į ciklą integruotas tvarumas 
Vadovaujančiosios institucijos atrinkdamos projektus privalo išnagrinėti paramos gavėjų (finansinį ir 
administracinį) pajėgumą išsaugoti projektų investicijas       

Valstybės narės turi išnagrinėti, ar paramos gavėjai turi pakankamai išteklių, kad padengtų veiklos ir priežiūros 
išlaidas       

Didelės apimties projektų (> 50 milijonų eurų) atveju reikia atlikti sąnaudų ir naudos analizę, kuri apimtų 
projektų finansinį gyvybingumą d      

Paramos gavėjai privalo išsaugoti projektų investicijas (projektus / produktyvias investicijas ir infrastruktūrą) 
ne mažiau kaip penkerius metus       
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užtikrintas investicijų tvarumas       
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121 Specialiosios ataskaitos Nr. 16/2016 42, 43 ir 84 dalys. 

122 Specialiosios ataskaitos Nr. 21/2018 38 dalis. 

123 Specialiosios ataskaitos Nr. 21/2018 39 ir 79 dalys. 

124  COM(2018) 375 final 63 straipsnio 4 dalis. 

125 Nuomonės Nr. 6/2018 64 dalis. 

126 Specialiosios ataskaitos Nr. 05/2017 173 dalis. Kiti tai iliustruojantys pavyzdžiai: 
Specialiosios ataskaitos Nr. 12/2017 109 dalis, Specialiosios ataskaitos Nr. 02/2012 
121 dalis, Specialiosios ataskaitos Nr. 08/2015 69 dalis, Specialiosios ataskaitos Nr. 23/2015 
169 dalis, Specialiosios ataskaitos Nr. 02/2015 112 dalis, Specialiosios ataskaitos 
Nr. 03/2016 117 dalis, Specialiosios ataskaitos Nr. 23/2016 35 dalis, Specialiosios ataskaitos 
Nr. 14/2016 130 dalis, Specialiosios ataskaitos Nr. 14/2016 88 dalis, Specialiosios ataskaitos 
Nr. 4/2016 89 dalis, Specialiosios ataskaitos Nr. 14/2016 84 dalis, 2010 m. metinės 
ataskaitos 8.28 ir 8.29 dalys, Specialiosios ataskaitos Nr. 08/2018 102 dalis ir Specialiosios 
ataskaitos Nr. 21/2012 51 dalis. 
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127 Specialioji ataskaita Nr. 17/2015 85, Komisijos atsakymai į 85, 86 dalyse pateiktas pastabas 

ir 3 rekomendaciją. 

128 Specialiosios ataskaitos Nr. 20/2014 66 dalis. Kiti tai iliustruojantys pavyzdžiai: Specialiosios 
ataskaitos Nr. 36/2016 126 dalis, Specialiosios ataskaitos Nr. 20/2012 73 dalis, Specialiosios 
ataskaitos Nr. 20/2014 66 dalis. 

129 Specialiosios ataskaitos Nr. 21/2018 79 dalis. Kiti tai iliustruojantys pavyzdžiai: 2010 m. 
metinės ataskaitos 8.28 ir 8.29 dalys, Specialiosios ataskaitos Nr. 17/2015 85 dalis, 
Specialiosios ataskaitos Nr. 17/2015 86 dalis. 

130 Nuomonės Nr. 6/2018 64 dalis. 

131 2010 m. metinės ataskaitos 8.58 dalis. 

132  Pavyzdžiui, Specialiosios ataskaitos Nr. 25/2012 63 dalis, 2014 m. metinės ataskaitos 
3.89 dalis, Specialiosios ataskaitos Nr. 21/2018 72 dalis ir 2017 m. metinės ataskaitos 
3.81 dalis. 

133 2016 m. metinės ataskaitos 3.77 dalis, 2 rekomendacija, apžvalginis pranešimas „Komisijos 
pasiūlymas dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos“ 38 dalis. 

134 2016 m. metinės ataskaitos 3.24 dalis (a antraštinė dalis). 

135 2016 m. metinės ataskaitos 3.28 dalis (b antraštinė dalis), 3.32 dalis. 

136 2016 m. metinės ataskaitos 3.73–3.77 dalys ir 6 rekomendacija. 

137 Nuomonės Nr. 6/2018 67 dalis. 

138 Nuomonės Nr. 6/2018 10 dalis. 

139 2014 m. metinės ataskaitos 3.34 dalis. 

140  Specialiosios ataskaitos Nr. 36/2016 123 dalis. 

141 2013 m. metinės ataskaitos 10.61 dalis. 

142 2016 m. metinės ataskaitos 3.73–5 dalys. 

143 2017 m. metinės ataskaitos 3.2 dalis. 

144 Nuomonės Nr. 6/2018 67 dalis. 

145 Nuomonės Nr. 6/2018 66 dalis. 

146 Tyrimas Regionų komiteto užsakymu. „Sanglaudos politikos įgyvendinimas 2014–2020 m. 
programavimo laikotarpiu“ (Implementation of Cohesion Policy in the 2014-
2020 Programming Period), 2016, EP, p. 8. 

147  Specialiosios ataskaitos Nr. 3/2010 86 dalis. 

148 Specialiosios ataskaitos Nr. 17/2015 69–72 dalys ir 9 langelis. Kiti tai iliustruojantys 
pavyzdžiai: Specialiosios ataskaitos Nr. 12/2017 109 dalis, Specialiosios ataskaitos 
Nr. 20/2014 64 dalis, Specialiosios ataskaitos Nr. 21/2018 74 dalis, Specialiosios ataskaitos 
Nr. 1/2017 84 dalis, Apžvalginio pranešimo Nr. 2/2018 VI dalis. 
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149 Specialiosios ataskaitos Nr. 12/2018 79 ir 87 dalys. Kiti tai iliustruojantys pavyzdžiai: 

Specialiosios ataskaitos Nr. 23/2018 84 dalis ir 2017 m. metinės ataskaitos 3.81 dalis. 

150 Šiame skirsnyje programų laikotarpio vidurio vertinimas nėra aptariamas. Nors manome, 
kad toks vertinimas yra naudingas ir prireikus pagal jį galima koreguoti programos 
įgyvendinimą / imtis taisomųjų priemonių, jis tiesioginio poveikio veiksmingumui nedaro. 

151 Specialiosios ataskaitos Nr. 16/2018 83 dalis. 

152 EBPO „Reglamentavimo politikos perspektyva“ (Regulatory Policy Outlook 2018), p. 68–69. 

153 Nuomonės Nr. 6/2018 5 dalis. Dar vienas pavyzdys yra Specialiosios ataskaitos Nr. 3/2015 
89 dalis. 

154 Nuomonės Nr. 6/2018 55 dalis. Tai taip pat aptarta Specialiosios ataskaitos Nr. 02/2017 
83 dalyje ir Nuomonės Nr. 1/2017 87 dalyje. 

155 Galutinis Komisijos tarnybų darbinis dokumentas dėl poveikio vertinimo, pridėtas prie 
dokumento „Pasiūlymai dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ERPF ir SF, dėl 
mechanizmo teisinėms ir administracinėms kliūtims tarpvalstybiniu mastu šalinti, dėl 
konkrečių nuostatų, taikomų siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo 
(„Interreg"), kuriam skiriamos Europos regioninės plėtros fondo ir išorės finansavimo 
priemonių lėšos“, p. 12. Kiti pavyzdžiai: Specialiosios ataskaitos Nr. 05/2017 181 dalis ir 
Specialiosios ataskaitos Nr. 21/2018 82 dalis. 

156 Specialiosios ataskaitos Nr. 16/2018 87, 88 ir 91 dalys. Dar vienas tai iliustruojantis pavyzdys 
yra Specialiosios ataskaitos Nr. 02/2017 152 dalis. 

157 2007–2013 m. sanglaudos politikos programų, finansuojamų iš Europos regioninės plėtros 
fondo (ERPF), Europos socialinio fondo (ESF) ir Sanglaudos fondo (SF), ex post vertinimas, 
12-asis darbo paketas „Įgyvendinimo sistema“, p. 135 ir 143. 

158 COM(2018) 375 final 39 straipsnio 4 dalis. 

159 Specialiosios ataskaitos Nr. 8/2018 10 dalis. 

160 Specialiosios ataskaitos Nr. 8/2018 8 dalis. Teisės aktuose nustatyta, jog tam, kad paramos 
gavėjams nereikėtų grąžinti išmokėtų bendro finansavimo lėšų, jie privalo išsaugoti projektų 
investicijas ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto užbaigimo. MVĮ atveju šis 
laikotarpis yra treji metai, o didelės apimties infrastruktūros projektams nuo 2014–
2020 m. – 10 metų, jei investicijos perkeliamos už ES ribų. 

161 Specialiosios ataskaitos Nr. 8/2018 44 dalis. 

162 Specialiosios ataskaitos Nr. 8/2018 11 dalis. 

163 Specialiosios ataskaitos Nr. 8/2018 VIII ir 100 dalys. 

164 Specialiosios ataskaitos Nr. 2/2015 106 ir 118 dalys. Dar vienas tai iliustruojantis pavyzdys 
yra Specialiosios ataskaitos Nr. 3/2016 57 dalis. 

165 EX ante sąlygų pridėtinė vertė Europos struktūriniams ir investicijų fondams, COM(2017), 
p. 19. 
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166 Specialiosios ataskaitos Nr. 8/2018 101 dalis. 

167 COM(2018) 375 final 67 straipsnio 3 dalies d punktas. 

168 Pavyzdžiui, Specialiosios ataskaitos Nr. 5/2013 14, 15 ir 52 dalys. 

169  Kitiems scenarijams taikomos kitokios taisyklės. Pavyzdžiui, Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 
71 straipsnis. MVĮ taikomas trejų metų paramos grąžinimo laikotarpis, o didelės apimties 
infrastruktūros projektams nuo 2014–2020 m. – 10 metų, jei investicijos perkeliamos už ES 
ribų. Nuo 2014–2020 m. paramos gavėjai turi išsaugoti projektų investicijas penkerius nuo 
galutinio mokėjimo paramos gavėjui dienos. 

170 Specialiosios ataskaitos Nr. 8/2018 96 dalis. 

171  Specialiosios ataskaitos Nr. 7/2014 84 dalis. 

172 Specialiosios ataskaitos Nr. 8/2018 11 ir 68 dalys. 

173 Specialiosios ataskaitos Nr. 8/2018 26, 74 ir 76 dalys. 

174 Tyrimas „Tvarumo aspektas vertinant įmonėms iš Struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo 
suteiktos paramos veiksmingumą“ (Aspect of durability in the assessment of effectiveness 
of support for businesses under Structural and Cohesion Funds), EP, 2013, p. 8 ir 67. 

175 Specialiosios ataskaitos Nr. 8/2018 76 dalis. 
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