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Įvadas 

1. 2020 m. sausio 14 d. Komisija paskelbė savo pasiūlymą dėl Bendrųjų nuostatų reglamento (BNR) pakeitimo naujuoju 
programavimo laikotarpiu 2021–2027 m. (1) Komisijos pasiūlymo teisinis pagrindas reiškia, kad privaloma konsultuotis 
su Audito Rūmais (2), o Taryba ir Europos Parlamentas atskirai raštu kreipėsi į Audito Rūmus, prašydami, kad jie pateiktų 
savo nuomonę (3). Ši nuomonė atitinka konsultavimosi reikalavimą. 

2. Iš dalies pakeistame Komisijos pasiūlyme dėl BNR nagrinėjamas naujo fondo – Teisingos pertvarkos fondo (TPF) – 
įsteigimas. TPF papildys siūlomus sanglaudos politikos fondus, kuriuos apima BNR, įskaitant Europos regioninės plėtros 
fondą (ERPF), „Europos socialinį fondą +“ (ESF+) ir Sanglaudos fondą (SF). 

(1) Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros 
fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei 
Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės (COM(2020) 23 final). 

(2) Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnio 1 dalies a punktas. 
(3) Atitinkamai 2020 m. vasario 4 d. ir 2020 m. sausio 23 d. Europos Audito Rūmai iš Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos 

gavo raštus, kuriuose prašoma, kad šie pateiktų savo nuomonę. 
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3. 2018 m. spalio mėn. paskelbėme savo nuomonę dėl pradinio BNR pasiūlymo (4). Šioje nuomonėje nagrinėjamas tik iš 
dalies pakeistas Komisijos pasiūlymas. Kadangi teisėkūros procesas tęsiasi, raginame Komisiją ir teisės aktų leidėjus 
atsižvelgti į abiejose nuomonėse mūsų iškeltus svarstytinus klausimus. 

Poveikio vertinimas 

4. Nebuvo atliktas nei iš dalies pakeisto Komisijos pasiūlymo dėl BNR, nei prie jo pridedamo pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas (TPF reglamento), poveikio vertinimas. 
Remiantis pasiūlymu, taip atsitiko dėl laiko apribojimų ir ankstesnio darbo, kuris buvo atliktas pagal pirminį BNR 
pasiūlymą (5). 2016 m. balandžio mėn. Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pripažino poveikio vertinimų, kaip teisės 
aktų kokybės gerinimo priemonės, svarbą (6). Tai apima privalomus Komisijos atliekamus teisėkūros iniciatyvų, kuriomis 
tikimasi padaryti reikšmingą ekonominį, aplinkos apsaugos arba socialinį poveikį, poveikio vertinimus. Anksčiau 
nustatėme, kad teisės aktų kokybė taip pat labai svarbi mažinant administracinę naštą ir užtikrinant, kad programos būtų 
tinkamai parengtos (7). 

5. Pirmojoje savo nuomonėje pažymėjome, kad nors buvo atlikti konkretiems fondams skirtų reglamentų poveikio 
vertinimai, BNR poveikio vertinimas nebuvo atliktas (8). Šiuo metu Komisija dar labiau nukrypo nuo savo gerosios 
patirties, nes neatliko naujojo TPF poveikio vertinimo. Dėl to kyla rizika, kad suinteresuotųjų subjektų lūkesčiai viršys 
pagrįstą lygį ir rizika, ar siūlomu finansavimu bus tenkinami teritorijų, kurioms įtakos turėjo TPF, investicijų poreikiai. 

ES lygmens strategijos tikslai 

6. Nustatėme, kad tai, jog nėra aukšto lygio ES prioritetų, yra svarbus pradinio BNR pasiūlymo trūkumas (9). Todėl iš 
esmės palankiai vertiname diskusijas dėl ES prioritetų, kurias Komisija pradėjo pristatydama Europos žaliąjį kursą. 

7. Iš dalies pakeistame BNR pasiūlyme nustatomas naujas konkretus TPF finansavimo tikslas, tačiau šis tikslas yra platus 
ir nėra aiškiai nurodyta, ko tikimasi iš lėšų. (10) Kad finansavimas būtų veiksmingas, kai tik valstybės narės patvirtins Žaliąjį 
kursą, jos turės apibrėžti prasmingus ir konkrečius tikslus savo regioninėse strategijose (teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose (11)). Šių tikslų kokybė savo ruožtu priklausys nuo valstybių narių nacionalinių energetikos ir klimato srities 
planų kokybės, nes teisės aktuose reikalaujama, kad teisingos pertvarkos planai atitiktų šiuos planus (12). Pažymime, kad 
2020 m. vasario 7 d. aštuonios valstybės narės iki 2019 m. gruodžio 31 d. termino Komisijai nebuvo pateikusios savo 
galutinių planų. 

(4) Nuomonė Nr. 6/2018 (pagal SESV 287 straipsnio 4 dalį ir 322 straipsnio 1 dalies a punktą) dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir 
Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės, pasiūlymo 

(5) Europos Komisija: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas (COM 
(2020) 22 final), aiškinamasis memorandumas. 

(6) 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl 
geresnės teisėkūros. Be to, Komisijos 2017 m. geresnio reglamentavimo gairėse (SWD (2017) 350) poveikio vertinimai pripažįstami 
vienu iš geresnio reglamentavimo principų. 

(7) EAR apžvalginis pranešimas „Sanglaudos politikos įgyvendinimo po 2020 m. supaprastinimas“, 2018 m. gegužės mėn., 30–34 dalys ir 
III pagrindinis principas. 

(8) Nuomonės Nr. 6/2018 5 dalis. 
(9) Nuomonės Nr. 6/2018 20 dalis. 
(10) Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl BNR reglamento (COM(2020) 23 final) 4 straipsnis): „TPF lėšomis remiamas konkretus tikslas 

sudaryti sąlygas regionams ir žmonėms spręsti dėl perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos kylančius socialinius, 
ekonominius ir poveikio aplinkai uždavinius.“ 

(11) Pasiūlymo dėl TPF reglamento 6 straipsnis (COM(2020) 22 final). 
(12) Pasiūlymo dėl TPF reglamento 6 straipsnio 1 dalis (COM(2020) 22 final). 
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8. TPF programavimas grindžiamas principu „iš apačios viršų“. ES sėkmė įgyvendinant iniciatyvoje „Žaliasis kursas“ 
išdėstytus siekius priklausys nuo regionų ir valstybių narių įsipareigojimo veiksmingai prisidėti prie priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimo tikslo įgyvendinimo. Šiomis aplinkybėmis primename savo pirmosios nuomonės išvadą, kad 
„<…> BNR projekte nėra nustatytos aiškios vizijos, ko ES nori pasiekti <…>, o dėl to kyla galima rizika politikos 
rengimui, įgyvendinimui ir poveikiui.“ Paraginome Komisiją ir teisės aktų leidėjus apsvarstyti galimybę pasiūlyti aiškius ES 
prioritetus (ir susijusius tikslus), prie kurių įgyvendinimo turi prisidėti fondai (13). Šie punktai lieka galioti ir TPF atveju. 

Teisingos pertvarkos fondo veiksmingumo pagrindas 

9. Pasiūlymu dėl iš dalies pakeisto BNR nustatomas TPF intervencijų veiksmingumo stebėjimo, ataskaitų teikimo ir 
vertinimo veiksmingumo pagrindas. TPF reglamente siūlomi bendri išdirbių ir rezultatų rodikliai, kurie turi būti 
naudojami įgyvendinant programas (14). Šie bendri rodikliai didžia dalimi suderinti su bendrais ERPF ir ESF+ pasiūlytais 
rodikliais. Be to, valstybės narės, remdamosi savo teritoriniais teisingos pertvarkos planais, gali siūlyti konkrečios 
programos rodiklius. Palankiai vertiname bendrų išdirbių ir rezultatų rodiklių įvedimą kaip svarbų žingsnį siekiant 
daugiau dėmesio skirti veiksmingumui, sudarant sąlygas apibendrinti veiksmingumo duomenis ir veiksmingumą 
palyginti (15). 

Teisingos pertvarkos fondo veiksmingumo duomenų stebėjimas ir naudojimas 

10. BNR projekte valstybės narės įpareigojamos kas du mėnesius naudojant elektroninę sistemą pateikti informaciją apie 
kiekvienos programos finansinį ir veiksmingumo įgyvendinimą (16). Tačiau pažymime, kad siūlomu BNR pakeitimu 
nebuvo pakoreguotas atitinkamo šablono pavadinimas, kad būtų atsižvelgta į poreikį perduoti pagal TPF finansuojamų 
operacijų veiksmingumo duomenis (17). 

11. Kalbant apie TPF veiksmingumo duomenų naudojimą, iš dalies pakeistame BNR numatyta galimybė atlikti finansinius 
pataisymus tais atvejais, kai TPF tikslai yra nepasiekti (18). Šis pasiūlymas gali sustiprinti atskaitomybę siekiant rezultatų, nes 
juo siekiama nustatyti tiesioginę gerų veiklos rezultatų ir finansavimo sąsają. Anksčiau nustatėme, kad buvo sunku taikyti 
tokio pobūdžio sankcijas, todėl sumažėjo galimas skatinamasis poveikis (19). Todėl iš esmės palankiai vertiname Komisijos 
pasiūlymą, tačiau pažymime, kad būtų naudinga aiškiau apibrėžti metodiką, kuri bus taikoma tokiems elementams kaip 
nustatytų tikslų pagrįstumo vertinimas, nepakankamų pasiekimų vertinimas ir finansinių pataisymų taikymas. Pavyzdžiui, 
neaišku, ar bus atsižvelgta į prastus rezultatus. 

12. Komisija ir teisės aktų leidėjai turėtų apsvarstyti galimybę: 

1. iš dalies pakeisti BNR VII priedą, kad būtų surinkta informacija apie TPF ir kitų fondų, kuriems taikoma sanglaudos 
politika, išdirbių ir rezultatų rodiklius. 

2. konkrečiai nustatyti finansinių pataisymų, susijusių su TPF nustatytų tikslų nepasiekimu, vertinimo metodiką. 

Įgyvendinimo mechanizmas 

13. Savo pirmojoje nuomonėje atkreipėme dėmesį į galimą supaprastinto įgyvendinimo būdo naudą pagal BNR: „su 
sąnaudomis nesusijęs finansavimas“. Ankstesni auditai parodė, kad ši paramos forma yra mažiau susijusi su atitikties 
klaidomis ir padeda sumažinti administracinę naštą (20). Kadangi pasiūlyme numatoma, kad mokėjimai pagal TPF bus 
glaudžiau susiję su tam tikrų sąlygų įvykdymu, TPF būtų puikiai pritaikytas šiam įgyvendinimo būdui, pagal kurį 
regionams būtų tiesiogiai atlyginama už tai, kad jie sėkmingai įgyvendina savo priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tikslus. 

(13) Nuomonės Nr. 6/2018 22 ir 23 dalys. 
(14) Pasiūlymo dėl TPF reglamento 8 straipsnis ir III priedas (COM(2020) 22 final). 
(15) Nuomonės Nr. 6/2018 59 dalis. 
(16) Pasiūlymo dėl BNR 37 straipsnis ir VII priedas, Duomenų perdavimo šablonas (COM(2018) 375 final). 
(17) Iš dalies pakeisto BNR reglamento pasiūlymo (COM (2020) 23 final) VII priedas ir Pasiūlymo dėl BNR (COM (2018) 375 final) VII 

priedo 3 lentelė. 
(18) Iš dalies pakeisto BNR reglamento pasiūlymo (COM(2020) 23 final) 98 straipsnio 6 dalis ir TPF reglamento pasiūlymo (COM(2020) 

22 final) 9 straipsnis. 
(19) Apžvalginis pranešimas „Veiksmingas veiklos vykdymas sanglaudos srityje“, 2019 m. birželio mėn., 6-as pagrindinis principas. 
(20) Nuomonės Nr. 6/2018 76 ir 77 dalys. 
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14. Komisija ir teisės aktų leidėjai turėtų apsvarstyti galimybę: 

3. skatinti valstybes nares, kai įmanoma, pasinaudoti finansavimo, nesusijusio su TPF sąnaudomis, galimybe. 

Šią nuomonę Audito Rūmai priėmė Liuksemburge 2020 m. kovo 26 d. įvykusiame posėdyje.  

Europos Audito Rūmų vardu 
Klaus-Heiner LEHNE 

Pirmininkas     
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