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aip: spartaus augimo ir inovacijų priemonė (žr. Vip).

apyvartinis	kapitalas : Įmonės trumpalaikis turtas (trumpalaikės atsargos + gautinos sumos + pinigų ekvi-
valentai + pinigai) atėmus trumpalaikius įsipareigojimus (trumpo laikotarpio įsipareigojimai + išankstiniai 
mokėjimai).

atsinaujinantis: Finansinėms priemonėms skirtos lėšos po pirmo panaudojimo (arba ciklo) atsinaujina ( jos 
panaudojamos dar kartą, perskirstomos). 

dĮVp: daugiametė įmonių ir verslumo programa – Įmonių ir pramonės generalinio direktorato mVĮ programa, 
kurią valdo EiF prižiūrint Ekonomikos ir finansų generaliniam direktoratui. remiantis sprendimu Nr. 2000/819 ir 
sprendimu Nr. 1776/2005, kuriuo iš dalies keičiamas sprendimas Nr. 2000/819, ši programa įgyvendinta taikant 
dvi EiF valdomas mVĮ priemones: Etp steigimo programos priemones (rizikos kapitalo priemonės, Etp steigimo 
programa) ir mVĮ garantijų priemonę (garantijų priemonės, „mVĮG“). Ją pakeičia Kip / Vip (žr. pirmiau).

dotacija: Neatlygintina Es arba kurios nors valstybės narės viešosios įstaigos skirta suma iš biudžeto. taip pat 
vadinama „viešojo sektoriaus subsidija“.

EEap: Europos ekonomikos atgaivinimo programa. Šiame audite – Vokietijos maršalo fondai ir perviršio fondai. 
EEAp joks programos terminas nenustatytas, ji taip pat nebuvo įgyvendinama regiono lygmeniu. Kaip nuolatinis 
nacionalinis fondas, veikiantis Vokietijos įmonių naudai, ji yra atsinaujinanti; finansavimas iš perviršio negali 
būti vėl performuojamas į subsidijas. KfW yra EEAp fondų patikėtinis, regioninės vadovaujančiosios institucijos 
jų valdyme nedalyvauja. daugiau informacijos apie EEAp ir Vokietijos maršalo fondus pateikiama KfW interneto 
svetainėje.

Eib: Europos investicijų bankas.

Eif :  Europos investicijų fondas (EiB grupės specialus fondas, teik iantis mVĮ nuosavo kapitalo ir garantijų 
priemones).

Erpb: Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas.

Erpf: Europos regioninės plėtros fondas.

Etpb: Europos tarybos plėtros bankas.

Etp	steigimo	programa: Europos technologijų priemonė veiklai pradėti (žr. dĮVp).

finansų	inžinerijos	priemonės	(arba	finansinės	priemonės): Komisija šiuo terminu apibūdina įvairias atly-
gintinas priemones, kurios pagal struktūrinius fondus yra teikiamos siekiant sudaryti palankesnes sąlygas mVĮ 
finansavimui, miestų plėtrai ir energijos vartojimo efektyvumui. Šiame audite tokios priemonės yra mVĮ skirtos 
nuosavo kapitalo, paskolų ir garantijų priemonės.

finansų	įstaiga: Įmonės, kurių pagrindinė veikla yra finansinė veikla, pvz., indėlių priėmimas, investicijos arba 
prekyba vertybiniais popieriais. Visos finansų įstaigos yra finansų tarpininkės.

finansavimas	iš	perviršio: Numatomas fondo perviršis, priskiriamas viešojo sektoriaus įnašui, kuris, jeigu jis 
yra, gali būti panaudotas mVĮ padėti.

finansų	tarpininkas : subjektas, veikiantis kaip tarpininkas tarp kapitalo pasiūlos ir paklausos šaltinių (pvz., 
bankų, kontroliuojančiųjų fondų, fondų).

ŽodYNėLIS
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finansavimo	trūkumas: Finansinių išteklių paklausos ir pasiūlos neatitikimas. Šiame audite – įvairių rūšių mVĮ 
skirtų finansinių priemonių finansavimo trūkumas konkrečioje Es srityje.

fondas: Atskirtas finansų inžinerijos priemonių portfelis, kurį valdo vienas arba keli fondo valdytojai vadovau-
damiesi nustatyta investicijų strategija ir tikslais. Fondas gali būti teisiškai įforminamas arba įforminamas kaip 
atskiras finansų įstaigos finansų padalinys. Fondo sąskaitos ir operacijos yra atskirtos. Šioje ataskaitoje terminas 
„fondas“ taikomas bendrai finansuojamoms operacijoms, o „Fondu“ vadinami struktūriniai fondai.

fondo	valdytojas : Bendras partneris arba subjektas, kuris atsako už fondo investicijų strategiją ir jo finansinių 
priemonių portfelio valdymą, kaip nustatyta sutartyje.

garantija :  Šiame audite – šalies (garantijų fondo) įsipareigojimas sumokėti iš anksto nustatytos garantijos 
normos pagrindinę sumą ir palūkanas, jeigu mVĮ nevykdo įsipareigojimų, susijusių su finansų tarpininko (banko) 
suteikta paskola. suteikdamas garantiją skolintojas visada patiria tam tikrą riziką, o mVĮ yra atsakinga už pasko-
los grąžinimą. Garantijos gali būti vykdomos, kai tik to pirmą kartą pareikalaujama, arba kitomis sąlygomis.

imVĮ: inovacijų mVĮ, aktyviai plėtojanti veiklą aukštųjų technologijų srityje.

Įsipareigojimų	neįvykdymas : Šiame audite – mVĮ negebėjimas grąžinti kreditą pagal sutarties sąlygas. Kai 
teikiamos garantijos, įsipareigojimų neįvykdymu laikomas tas momentas, kai vykdoma garantija, o garantijų 
fondas, priešpriešinių garantijų fondas arba abu prisiima prievolę sumokėti negrąžintą sumą.

jErEmiE : Nuo labai mažo iki vidutinio dydžio įmones apimančiai grupei skiriami jungtiniai Europos ištekliai 
(Komisijos / EiB grupės iniciatyva mVĮ finansuoti griežtai naudojant struktūrinius fondus).

kfW : Kreditanstalt für Wiederaufbau – Vokietijos federalinis plėtros bankas, turintis patirties mVĮ finansavimo 
srityje. tai tarptautinė finansų įstaiga, veikianti Vidurio ir rytų Europos mVĮ finansų rinkoje, ypač kaip Europos 
tarybos banko subrangovė.

kip: Bendroji konkurencingumo ir inovacijų programa. Žr. toliau Vip.

kontroliuojantis	fondas: teisiškai įformintas fondas, kuris valdo kontrolinį akcijų paketą keliuose patronuoja-
muosiuose kapitalo fonduose, garantijų fonduose arba paskolų fonduose.

kritinė	masė: suma, nustatoma pagal fondo dydžio ir jo pelno santykį. Kai investicijos didesnės, gali būti gau-
nama palankesnė pelno norma, o sąnaudos paprastai yra mažesnės.

lengvatinio	investuotojo	traktavimo	režimas: Šiame audite šiuo terminu apibūdinami atvejai, kai viešasis 
sektorius nėra traktuojamas taikant principą pari passu, nes privačiajam sektoriui (pvz., komerciniams bankams, 
privatiems investuotojams) teikiama pirmenybė. tai reiškia, kad pagal skolos susigrąžinimo teises viešojo sek-
toriaus fondai priskiriami žemesnei klasei.

likvidavimas: procesas, kurio metu parduodamas visas (kontroliuojančio) fondo turtas, atsiskaitoma su kredi-
toriais, likęs turtas paskirstomas savininkams ir likviduojamas fondas.

mikrokreditas : Šiame audite – mažos paskolos (paprastai iki 25 000 Eur), kurios suteikiamos labai mažoms 
įmonėms (kaip jas apibrėžė Es). paprastai šioms labai mažoms įmonėms taip pat nemokamai suteikiamos verslo 
konsultacijos ir mokymas.

moital: izraelio Valstybės pramonės, prekybos ir darbo ministerija.
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mVĮ: mažoji ir vidutinė įmonė (kaip apibrėžė Komisija). 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu tai galėtų būti 
ir bet kuri maža įmonė.

mVĮfp : mVĮ finansinė priemonė – priemonė, taikoma pagal plėtros generalinio direktorato phare programą 
(„parama Lenkijos ir Vengrijos ekonomikai restruktūrizuoti“).

neterminuotas: Finansinė priemonė arba fondas, kuriems nenustatyta galutinė data arba terminas.

nuosavas	kapitalas: Bendrosios rizikos kapitalas, investuotas arba turimas įmonėje nuosavybės priemonėmis 
arba lygiavertėmis priemonėmis (pvz., konvertuojamosiomis ir subordinuotosiomis paskolomis).

nutekėjimo	poveikis: Bet koks poveikis, dėl kurio sumažėja lėšos, iš kurių mVĮ gali būti skiriamos finansinės 
priemonės.

nuts : teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques). 
standartinis Eurostato apibrėžtas terminas. ErpF atveju Komisija vartoja terminą Nuts-2 regionai.

Pari passu	traktavimas: teisinis terminas, kuriuo apibūdinamas atvejis, kai dvi ar daugiau finansinių priemonių 
pagal skolos susigrąžinimo teises priskiriamos tai pačiai klasei. Pari passu traktavimui priešingas režimas yra 
lengvatinio investuotojo ir (arba) privataus sektoriaus traktavimo režimas.

paskola: pinigų skolinimas su palūkanomis paskolos gavėjui, kuris turi grąžinti paskolintą sumą.

rk: Naujos veiklos kapitalas (rizikos kapitalas). specialios formos nuosavo kapitalo finansavimo priemonė, tei-
kiama naujoms, mažosioms ir rizikingoms nekotiruojamoms įmonėms.

sm: susitarimo memorandumas.

sverto	poveikis: Šiame veiklos audite finansinis svertas išreiškiamas atsižvelgiant į tai, kiek (viešojo ir priva-
čiojo sektorių) lėšų eurais, kurios buvo surinktos ir sumokėtos mVĮ finansuoti, tenka kiekvienam sumokėtam 
viešojo (Es ir valstybių narių) finansavimo eurui. II priede pateiktose schemose apžvelgiama, kaip finansinis 
svertas veikia kiekvienos pagrindinės finansinių priemonių kategorijos atveju, o ErpF kontekste – kaip reikia 
suprasti finansinio sverto sąvoką.

sVib: Į smulkųjį verslą investuojančių bendrovių programa. sViB yra viena iš finansinės paramos programų, vyk-
doma dalyvaujant JAV smulkaus verslo administracijai (sVA). Ją 1958 m. sukūrė JAV Kongresas, kad panaikintų 
atotrūkį tarp verslininkų kapitalo poreikio ir tradicinių finansavimo šaltinių. programos struktūra unikali tuo, kad 
sViB yra privatūs ir privačiai valdomi investicijų fondai, kuriems licencijas išduoda ir kurių veiklą reguliuoja sVA 
ir kurie panaudoja nuosavą kapitalą ir lėšas, pasiskolintas su sVA garantija, kad investuotų į kriterijus atitinkan-
čių mažųjų įmonių nuosavą kapitalą ir skolos vertybinius popierius. tai vyriausybės remiamas fondas, investuo-
jantis ilgalaikį kapitalą į privačias ir privačiai valdomas investicijų įmones (licencijų turėtojas). pagal sViB pro-
gramą sVA tiesiogiai neinvestuoja į smulkų verslą. sVA teikia paramą neatsižvelgdama į regioninę diferenciaciją.

tarpinis	finansavimas : didelio pelningumo skolos finansavimas, dažnai siejamas su kontrolinio akcijų paketo 
išpirkimo sandoriais naudojant finansinį svertą ir dažnai tokio finansavimo atveju atsiranda galimybė arba teisė 
įsigyti įmonės akcijas lengvatiniu tarifu. tarpinis finansavimas dažnai teikiamas subordinuotosiomis konvertuo-
jamosiomis paskolomis.

Vadovaujančioji	institucija: Valstybės narės valdžios institucija, valdanti struktūrinius fondus (įskaitant ErpF) 
tos valstybės narės vardu.
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Valdymo	sąnaudos : Šiame audite – valdymo sąnaudos yra visos sąnaudos, kurias finansų tarpininkas arba 
mVĮ patiria kaip finansinių priemonių valdymo sąnaudas. Į nebaigtinį tokių sąnaudų sąrašą patenka susita-
rimo mokesčiai, garantijų mokesčiai, dokumentų tvarkymo mokesčiai, narystės mokesčiai, stebėjimo mokesčiai, 
sėkmės mokesčiai, duomenų tvarkymo mokesčiai, taip pat fondo valdytojo pridėtinės išlaidos. palūkanos ir 
dividendai nelaikomi valdymo sąnaudomis.

Verslo	perdavimas: sandoris, kuriuo savininkas perduoda įmonę, verslą ar jų dalį kitam asmeniui. 

Viešasis	finansavimas: Šiame audite vadovaujantis struktūrinių fondų reglamentais – tai viešųjų lėšų skyrimas 
iš Es, valstybės narės, regioninių arba vietos institucijų biudžeto finansų inžinerijos operacijoms finansuoti arba 
panašios išlaidos.

Vip :  Verslumo ir inovacijų programa. Įmonių ir pramonės generalinio direktorato mVĮ programa, kuri yra 
Kip dalis ir kurią valdo EiF prižiūrint Ekonomikos ir finansų generaliniam direktoratui. remiantis sprendimu 
Nr. 1639/2006, ši pagalbos mVĮ schema apima penkias priemones, iš jų trys priemonės skirtos sudaryti mVĮ 
palankesnes sąlygas gauti finansavimą: i ir ii spartaus augimo ir inovacijų priemonės (i Aip ir ii Aip) ir mVĮ garan-
tijų priemonė (mVĮG). Jomis keičiamos dĮVp priemonės (žr. toliau).
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SaNtrauka

i.	
mažosios ir vidutinės įmonės (mVĮ) – Es ekonomikos 
pagrindas, jos kuria darbo vietas, inovacijas ir gerovę. 
tačiau mVĮ gali turėti finansavimo stygių ir patirti sun-
kumų negalėdamos gauti konkrečiu metu reikiamos 
rūšies ir dydžio finansavimo.

ii.	
Kad paremtų verslumą, Europos sąjunga (Es) daugiau-
sia taiko savo įmonių politiką ir sanglaudos politiką.

iii.	
pagal sanglaudos politiką daugiausia yra skiriamos 
dotaci jos i r  v is  dažniau Europos regioninės plė-
tros fondo (ErpF) kontekste taikomos f inansinės 
priemonės.

iv.	
Finansinės priemonės yra atlygintinos ir atsinaujinan-
čios priemonės, kuriomis vėliau užtikrinama nauda 
kitoms mVĮ.

v.	
Atlikdami auditą, Audito rūmai skyrė dėmesį finansų 
inžinerijos priemonėms, iš dalies finansuojamoms 
ErpF 2000–2006 m. ir 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiais. Audito išvados parengtos remiantis tie-
siogine projektų imties peržiūra ir Komisijos ir valsty-
bių narių valdymo, stebėjimo ir informacinių sistemų 
analize.

vi.	
pagrindinis audito tikslas – nustatyti, ar ErpF lėšos, 
skirtos mVĮ finansų inžinerijos priemonėmis, panau-
dotos rezultatyviai ir efektyviai.
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d) Komisija užtikrintų patikimą ir techniškai patvarią finan-
sinių priemonių stebėjimo ir vertinimo sistemą. todėl 
Komisijos vykdomuose stebėjimo, ataskaitų teikimo ir 
audito procesuose finansines priemones reikėtų atskirti 
nuo grynųjų dotacijų, o faktiškai mVĮ sumokėta pinigų 
suma turėtų būti aiški. Visų pirma Komisija ir valstybės 
narės turėtų susitarti dėl keleto išmatuojamų, svarbių, 
konkrečių ir vienodų finansinių priemonių rezultatų 
rodiklių;

e) Komisija išnagrinėtų galimybę valstybėms narėms teikti 
mVĮ skirtas rinkoje įprastas finansų inžinerijos struktūras 
ir priemones (pvz., dotacijas dalijantis pelnu, specialios 
paskirties investicinius instrumentus), kad būtų paspar-
tintas finansavimo įgyvendinimas ir sumažintos valdymo 
sąnaudos;

f ) valstybės narės, remiamos Komisijos, siektų įtraukti vi-
sas mVĮ skirtas ErpF iš dalies finansuojamas finansines 
priemones į kiekvienos valstybės narės bendrą veiksmų 
programą. taip būtų racionalizuotas planavimo procesas 
ir būtų pašalintas vienas iš pagrindinių nustatytų vėlavi-
mą lemiančių veiksnių;

g) atsižvelgiant į kontroliuojančiojo fondo arba fondo 
rūšį, Komisija turėtų ne tik apibrėžti finansinio sverto 
ir perskirstymo sąvokas ir apibrėžtis struktūrinių fon-
dų reglamentuose, bet ir reikalauti taikyti pagal sutartį 
privalomus minimalius sverto koeficientus, minimalius 
atsinaujinimo terminus ir sverto rodiklių apskaičiavimui 
naudojamus duomenis;

h) jeigu minėtų rekomendacijų negalima įgyvendinti tai-
kant sanglaudos politikos sistemą, Audito rūmai ragina 
teisės aktų leidėją ir Komisiją apsvarstyti alternatyvius 
mVĮ rėmimo finansų inžinerijos priemonėmis būdus. 
tokiu atveju šios priemonės turėtų būti remiamos pasi-
telkiant Komisijos centralizuotai valdomas programas, 
specialios paskirties investicinius instrumentus bendra-
darbiaujant su Komisija ir valstybėmis narėmis arba jas 
turėtų tiesiogiai remti valstybės narės.

vii.	
Audito rūmai nustatė, kad užtikrinti priemonių rezul-
tatyvumą ir efektyvumą sutrukdė dideli trūkumai, 
atsiradę daugiausia dėl dabartinės struktūrinių fondų 
reglamentavimo sistemos netinkamumo:

a) mVĮ finansavimo trūkumo vertinimuose, jeigu jie atlikti, 
buvo didelių trūkumų;

b) struktūrinių fondų reglamentuose, kurie iš pradžių buvo 
skirti dotacijoms, yra keturi dideli trūkumai, nes juose 
neatsižvelgiama į finansinių priemonių specifiškumą 
(žr. 119 dalį);

c) ilgai užtrunka lėšų suteikimas mVĮ ir palyginti su kitomis 
mVĮ skirtomis Es programomis ErpF prastai taikė svertą 
privačioms investicijoms.

viii.	
Audito rūmai rekomenduoja, kad:

a) siūlydamos finansų inžinerijos priemones, vadovau-
jančiosios institucijos įsitikintų, kad jų pasiūlymas būtų 
tinkamai pagrįstas pakankamai geros kokybės mVĮ finan-
savimo trūkumo vertinimu, įskaitant kiekybiškai įvertintą 
finansavimo trūkumo analizę;

b) tvirtindama veiksmų programas, įskaitant finansų in-
žinerijos priemones, Komisija patikrintų, ar jos atitinka 
finansavimo trūkumo vertinimą, ir įsitikintų, kad tokio 
vertinimo kokybė yra gera;

c) rengdami struktūrinių fondų reglamentų pasiūlymus 
teisės aktų leidėjas ir Komisija turėtų atsižvelgti į įvairius 
ataskaitoje paminėtus konkrečius trūkumus (žr. 48–
77 dalis). Apskritai teisės aktų leidėjas ir Komisija turėtų 
užtikrinti tinkamesnę reglamentavimo sistemą, kad fi-
nansų inžinerijos priemonių struktūrai ir įgyvendinimui 
nepakenktų struktūrinių fondų reglamentavimo siste-
mos trūkumai, geografiniai apribojimai ir išskaidymo 
poveikis;

SaNtrauka
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ĮVadaS

1.	 mažosios ir vidutinės įmonės (mVĮ)1 – Es ekonomikos pagrindas, jos suda-
ro 99 proc. visų įmonių2. tačiau finansų rinkos atsargiai investuoja į mVĮ, 
nes jos laikomos rizikingesnėmis nei didelės bendrovės, ypač jeigu mVĮ 
veiklą vykdo inovacijų rinkose (imVĮ).

2.	 Europos mVĮ stebėjimo centro3 duomenimis, mVĮ Europoje susiduria su 
ribotų galimybių gauti finansavimą problema. padėtį pablogino pasku-
tinės finansų krizės, kai kurias valstybes nares paveikusios ypač smarkiai.

3.	 Kadangi viešajam sektoriui tenka svarbus vaidmuo remiant mVĮ, visų pir-
ma teikiant tinkamą finansavimą, Komisija įvairias būdais sudarė sąlygas 
gauti finansavimą.

Es	sanglaudos	politika

4.	 Es sanglaudos politikos tikslas – stiprinti ekonominę, socialinę ir terito-
rinę sanglaudą Es mažinant Es regionų skirtumus. Vadovaujantis san-
glaudos politika ErpF aiškiai suteikia galimybę sudaryti mVĮ palankias 
sąlygas gauti finansavimą pasinaudojant daugybe vienkartinių dotacijų, 
kurių pagal jų pobūdį gavėjas neturi grąžinti.

5.	 2000–2006 m. ErpF programavimo laikotarpiu ir didesniu mastu 2007–
2013 m. ErpF programavimo laikotarpiu Komisija ir dauguma valstybių 
narių naudojo finansų inžinerijos priemones (atlygintinas priemones) 
vadovaujantis Es sanglaudos politika. Būtent šių ErpF finansinių prie-
monių kūrimas ir yra šio veiklos audito objektas.

1 Šioje ataskaitoje mVĮ 
apibrėžiamos taip pat kaip 
ir 2003 m. gegužės 6 d. 
Komisijos rekomendacijoje 
dėl labai mažų, mažųjų ir 
vidutinių įmonių apibrėžties 
(oL L 124, 2003 5 20, p. 36). 
mVĮ yra įmonė, kuri turi 
mažiau nei 250 darbuotojų 
ir kurios metinė apyvarta 
neviršija 50 mln. Eur ir (arba) 
metinis balansas yra ne 
didesnis kaip 43 mln. Eur. 
Ji taip pat turi tenkinti 
savarankiškos įmonės kriterijų.

2 „suteikime mVĮ joms 
reikiamą kreditą“, Įmonių 
politikos žurnalas, Europos 
Komisija, 2009 2 12, ir 
Com(2005) 551 final, 2005 m. 
lapkričio 10 d.

3 Europos mVĮ stebėjimo 
centras, analitinė ataskaita, 
2006 m. lapkričio mėn.–
2007 m. sausio mėn., greitoji 
„Eurobarometro“ apklausa.
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Es	finansų	inŽinErijos	parama	mVĮ,	kuri	nėra	
sanglaudos	politikos	dalis

6.	 Kadangi svarbu užtikrinti palankias sąlygas mVĮ gauti finansavimą ir jas 
gerinti, Es parėmė mVĮ galimybę gauti finansavimą dviem pagrindiniais 
būdais:

a) sukūrė konkrečias programas, daugiametę įmonių ir verslumo pro-
gramą (dĮVp), ją pakeitė Verslumo ir inovacijų programa ( Vip). Nuo 
2001 m. iki 2013 m. dĮVp ir Vip biudžetas kartu sudaro 1,6 mlrd. Eur. 
programas įgyvendina Europos investicijų fondas (EiF). mVĮ garanti-
jų priemonę (mVĮG), kuri yra dĮVp ir Eip dalis, Audito rūmai neseniai 
auditavo4.

b) Europos investicijų bankas (EiB) įgyvendino paskolų programas, ku-
rių biudžetas sudarė maždaug 70 mlrd. Eur (2001–2010 m.), siek-
damas sudaryti mVĮ palankesnes sąlygas gauti finansavimą. Šios 
programos daugiausia finansuojamos iš EiB išteklių, finansavimas 
iš Es biudžeto neskiriamas5.

Erpf	finansų	inŽinErijos	parama	mVĮ

7.	 per pastaruosius du programavimo laikotarpius sanglaudos politikos 
kontekste Komisija skatino teikti atlygintiną paramą finansų inžinerijos 
priemonėmis. Komisijos duomenimis, visose Es valstybėse narėse iš Es 
biudžeto finansų inžinerijos priemonėms skirta maždaug 12 mlrd. Eur6: 
1,6 mlrd. Eur (2000–2006 m.) ir 10,4 mlrd. Eur (2007–2013 m.), iš jų ati-
tinkamai 1,5 mlrd. Eur ir 7,9 mlrd. Eur mokėjimais kontroliuojantiesiems 
fondams arba fondams, kurie skiria lėšas finansų inžinerijos priemonėms.

4 Audito rūmų „mVĮ 
garantijų priemonės audito“ 
(sr 4/2011) tikslas – įvertinti 
mVĮG (žr. žodynėlį), ypač 
jų kūrimo ir planavimo, 
operacijų valdymo ir tikslų 
įgyvendinimo, veiksmingumą. 
Audito rūmai nusprendė, kad 
įprastų operacijų valdymo 
sistema yra tinkama. Visa 
ataskaita pateikiama Audito 
rūmų interneto svetainėje: 
http://eca.europa.eu.

5 skaičiavimai konsoliduoti 
remiantis šiais EiB 
dokumentais: 2008 m. 
gegužės mėn. mVĮ 
konsultacija 2007/2008, 
2006 m. metinė ataskaita, 
2007 m. birželio mėn., ir 
2010 m. metinė ataskaita, 
2011 m. gegužės mėn.

6 sumos, gautos iš bendros 
struktūrinių fondų duomenų 
bazės, Europos Komisija, 
2011 m. birželio 8 d.
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8.	 sumos yra preliminarios, todėl jas reikėtų vertinti atsargiai7, visų pirma 
2007–2013 m. programavimo laikotarpio atveju8. iš esmės taip yra todėl, 
kad Komisija neturi išsamios informacijos apie finansų inžinerijos priemo-
nių finansavimą9. Be to, iki šiol nežinoma, kokią faktinę naudą mVĮ davė 
kontroliuojantiesiems fondams ir fondams skirtos sumos.

9.	 trumpa bendrų sumų santrauka pagal programavimo laikotarpius patei-
kiama I priede.

10.  Šiuo metu reglamente10 nurodoma, kad finansų inžinerijos priemones ga-
lima naudoti trimis tikslais: fondams, skirtiems remti įmones, visų pirma 
mVĮ, miestų plėtros fondams ir fondams energijos vartojimo efektyvumui 
skatinti.

11.  tame pačiame reglamente numatoma, kad įgyvendinant finansų inži-
nerijos priemones kartu su valstybėmis narėmis EiF gali dalyvauti trimis 
skirtingais būdais:

 ο rengti vertinimus, t. y. mVĮ finansavimo trūkumo vertinimus;

 ο atlikti kontroliuojančiojo fondo funkciją; šiuo metu jis veikia kaip kontro-
liuojantysis fondas aštuoniose valstybėse narėse ir trijuose regionuose11;

 ο konsultuoti nacionalines arba regionines institucijas.

finansinių	priEmonių	mEchanizmai

12.  siekiant sudaryti sąlygas dalyvauti finansavimo programose reikia, kad 
aktyviai dalyvautų finansų tarpininkai, kurie viešąsias lėšas paverčia mVĮ 
skirtomis finansinėmis priemonėmis. Viešąjį finansavimą galima papildyti 
privačiojo sektoriaus lėšomis, padidinant bendrą investicijų sumą, kuri 
gali būti skirta mVĮ; tokiu būdu Audito rūmai apibrėžia sverto poveikį. 
sverto poveikis schemomis paaiškinamas II priede pagal finansinių prie-
monių kategorijas.

7 Komisijos tarnybų 
teigimu, valstybės narės 
klaidingai suprato asignavimų 
klasifikavimo taisykles ir gali 
būti, kad jos įtraukė kitokių 
formų nei finansų inžinerijos 
priemonės finansavimą.

8 to laikotarpio finansinės 
priemonės apima priemones 
įmonėms, kurioms netinka Es 
mVĮ apibrėžtis, taip pat miestų 
plėtros ir energijos vartojimo 
efektyvumo projektus.

9 Žr. 2010 m. Audito rūmų 
metinės ataskaitos 4.32 dalį.

10 2006 m. liepos 11 d. 
tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1083/2006, nustatantis 
bendrąsias nuostatas dėl 
Europos regioninės plėtros 
fondo, Europos socialinio 
fondo ir sanglaudos fondo 
ir panaikinantis reglamentą 
(EB) Nr. 1260/1999 (oL L 210, 
2006 7 31, p. 25).

11 Šiuo metu EiF veikia kaip 
kontroliuojančiojo fondo 
valdytojas Bulgarijoje, 
Kipre, Graikijoje, Latvijoje, 
Lietuvoje, maltoje, 
rumunijoje ir slovakijoje, 
taip pat prancūzijos 
Langedoko-rusijono regione 
ir italijos Kampanijos ir sicilijos 
regionuose.
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13.  didžioji pagal veiksmų programas gautų lėšų dalis atitenka pasirink-
tam kontroliuojančiajam fondui (kurį valdo EiF, nacionalinės institucijos 
arba kiti subjektai), o vėliau jos nukreipiamos pasirinktiems tarpininkams 
(žr. diagramą). Be to, lėšos gali būti pervedamos tiesiogiai pasirinktiems 
finansų tarpininkams. Finansų inžinerijos priemonių atveju lėšas gauna 
finansų tarpininkai, o mVĮ yra galutinės gavėjos.

diagrama

  MVĮ

Kontroliuojantysis 
fondas

Veiksmų programa

ERPF įnašas Nacionalinis įnašas

Kapitalo fondas
Paskolų
fondas

Garantijų fondasir (arba)

Finansavimo
priemonė

Skolinimo 
įstaiga Bankas

----------

(nebūtinai)

ir (arba)

lėšų	pagal	VEiksmų	programą	srautai,	nukrEipti	
Į	mVĮ	(supaprastinta	iliustracija)
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14.  reikia išskirti tris pagrindines finansinių priemonių rūšis: nuosavo ka-
pitalo, paskolų ir garantijų priemonės. Visos jos atitinka ErpF bendrojo 
finansavimo reikalavimus, bet jas taikant turi būti laikomasi Es ir nacio-
nalinių tinkamumo taisyklių (pavyzdžiui, verslo perdavimo, apyvartinių 
lėšų, valstybės pagalbos).

15.  Nuosavo kapitalo ir paskolų priemonių atveju pajamos, gautos atitinka-
mai pardavus nuosavo kapitalo dalį arba administruojant skolą, turi būti 
pakartotinai panaudojamos kitoms mVĮ skirtoms papildomoms finansi-
nėms priemonėms finansuoti; tai – atsinaujinimo poveikis.

16.  Garantijų priemonių atveju pinigai faktiškai panaudojami tik jeigu neįvyk-
domi įsipareigojimai. Jei įsipareigojimai nėra pažeidžiami, skirtos sumos 
gali būti atsietos, kai yra įvykdomos sutarties sąlygos.

17.  remiantis paskutiniais Komisijos paskelbtais strateginiais dokumentais, 
labai tikėtina, kad kitame programavimo laikotarpyje finansų inžinerijos 
priemonės bus plėtojamos toliau12. iš tiesų atsakinga Komisijos tarnyba – 
regioninės politikos generalinis direktoratas – laiko sverto ir atsinaujini-
mo poveikius pagrindiniais finansinių priemonių pranašumais, palyginti 
su dotacijomis. Kiti dažnai nurodomi finansinių priemonių pranašumai: 

a) jomis užtikr inamas tvarus mVĮ finansavimas r inkai palankiomis 
sąlygomis;

b) padidėja valstybinių institucijų ir mVĮ kompetencija ir jos įgyja dau-
giau žinių finansų srityje;

c) leidžia suteikti didesnį išankstinį finansavimą mVĮ investiciniams 
projektams nei dotacijos.

12 2010 m. spalio 19 d. 
Com(2010) 700 final – Es 
biudžeto peržiūra, p. 4, 20; 
2010 m. valdymo planas 
(galutinė versija), regioninės 
politikos generalinis 
direktoratas, 2010 m. gegužės 
10 d., p. 6 ir 7; penktoji 
ekonominės, socialinės 
ir teritorinės sanglaudos 
ataskaita, 2010 m. lapkričio 
mėn. (preliminari versija), 
p. xv–xvi ir 213–218.
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13 Šiame audite šios 
priemonės yra mVĮ skirtos 
nuosavo kapitalo, paskolų 
ir garantijų priemonės 
(žr. Žodynėlį).

18.  pagrindinis šio audito tikslas – įvertinti, ar ErpF lėšos mVĮ skirtomis fi-
nansų inžinerijos priemonėmis13 buvo panaudojamos rezultatyviai ir 
efektyviai.

19.  Audito rūmai išnagrinėjo šiuos pagrindinius rezultatyvumo ir efektyvumo 
aspektus:

a) mVĮ finansavimo trūkumo vertinimo kokybę;

b) ErpF sistemos tinkamumą finansinėms priemonėms įgyvendinti;

c) finansinių priemonių rezultatyvumą ir efektyvumą siekiant rezultatų.

20.  Auditas buvo atliekamas Komisijoje ir penkiose valstybėse narėse ( Vo-
kietijoje, Vengrijoje, portugalijoje, slovakijoje ir Jungtinėje Karalystėje). 
remiantis Komisijos pateiktais duomenimis, 2000–2006 m. programavi-
mo laikotarpiu šioms penkioms valstybėms narėms finansų inžinerijos 
priemonėms skirta maždaug 46 proc. ErpF asignavimų, o 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpiu – 30 proc. ErpF asignavimų . renkantis šias 
valstybes nares visų pirma buvo siekiama užtikrinti pakankamą finansinių 
priemonių, finansavimo struktūrų įvairovę ir geografinę pusiausvyrą.

21.  Buvo vertinamos 34 iš ErpF bendrai finansuojamos operacijos: 24 iš 
2000–2006 m. programavimo laikotarpio ir 10 iš 2007–2013 m. progra-
mavimo laikotarpio. I priede pateikiama bendrų skirtų ir išmokėtų sumų, 
kurios įtrauktos į šią ataskaitą, peržiūra, įskaitant jų procentinę dalį, pa-
lyginti su visu ErpF.

audIto aPImtIS Ir metodaS
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14 todėl buvo teikiamos 
papildomos pastabos dėl 
Vokietijos, Estijos, Graikijos, 
ispanijos, prancūzijos, 
italijos, Lenkijos ir Jungtinės 
Karalystės.

15 Erp Vokietijoje, moitAL 
programos izraelyje, sViB 
Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. taip pat 
žr. III priedą.

16 Etp steigimo ir Aip 
programos nuosavo 
kapitalo priemonėms, mVĮFp 
paskolų priemonėms ir mVĮ 
garantijų priemonė garantijų 
instrumentams.

22.  Atliekant auditą buvo peržiūrimi dokumentai, rengiami susitikimai su 
įvairių valdžios institucijų ir finansų tarpininkų, atsakingų už mVĮ skir-
tų finansų inžinerijos priemonių koncepciją, įgyvendinimą ir valdymą, 
atstovais.

23.  Įrodymai buvo gauti iš finansinių auditų, kuriuos per minėtus du progra-
mavimo laikotarpius atliko Komisija arba Europos Audito rūmai (Audito 
rūmai), atlikus duomenų ir dokumentų analizę ir surengus audito susi-
tikimus Komisijoje ir EiF14.

24.  EiF buvo atliekamas dviejų iš trijų rūšių paslaugų, susijusių su mVĮ skir-
tomis ErpF finansų inžinerijos priemonėmis, auditas – mVĮ finansavimo 
trūkumo vertinimų rengimo ir kontroliuojančiojo fondo veiklos auditas.

25.  Atlikdami palyginimą Audito rūmai geros praktikos pavyzdžiais laikė kai 
kurias tarptautiniu mastu pripažintas programas15 bei kai kuriuos cen-
tralizuotai valdomų Es programų lyginamuosius pavyzdžius16. iš tikrųjų 
visų šių programų intervencijos logika yra panaši į mVĮ teikiamą galimy-
bę gauti sanglaudos politikos programų finansavimą (išskyrus bendrą 
teritorinės sanglaudos tikslą). Jos visos yra panašios tuo, kad turi tuos 
pačius ekonominio augimo ir darbo vietų kūrimo tikslus finansinėmis 
priemonėmis skatinant įmonių vystymąsi.
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17 Žr. 2006 m. gruodžio 8 d. 
Komisijos reglamento (EB) 
Nr. 1828/2006, nustatančio 
tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1083/2006, nustatančio 
bendrąsias nuostatas dėl 
Europos regioninės plėtros 
fondo, Europos socialinio 
fondo ir sanglaudos fondo, 
ir Europos parlamento bei 
tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1080/2006 dėl Europos 
regioninės plėtros fondo, 
įgyvendinimo taisykles 
(oL L 371, 2006 12 27, p. 1) 
44.1 straipsnį ir 2006 m. 
gegužės mėn. Komisijos / EiF 
susitarimo memorandumą.

PaStaboS

mVĮ	finansaVimo	trūkumo	VErtinimo	kokybė

26.  Įvairių rūšių mVĮ skirtų finansinių priemonių poreikio ir pasiūlos neatitiki-
mas, vadinamas finansavimo trūkumu, yra pagrindinė valstybės kišimosi 
į rinką priežastis. siekiant veiksmingai patenkinti tikruosius mVĮ finansa-
vimo poreikius, ErpF operacijas reikėtų vykdyti atsižvelgiant į pagrįstą 
finansavimo trūkumo vertinimą17.

27.  Audito rūmai ištyrė finansavimo trūkumo vertinimų kokybę, visų pirma 
nustatė, ar:

a) finansavimo trūkumo vertinimuose nustatytas ir įvertintas viešojo 
sektoriaus veiksmų, kuriais sudaromos palankios sąlygos mVĮ skir-
toms finansų inžinerijos priemonėms, poreikis;

b) finansavimo trūkumo vertinimai susieti su atitinkamomis veiksmų 
programomis;

c) visoms suinteresuotosioms šalims buvo duota pakankamai laiko 
juos išnagrinėti.

28.  Nors visi EiF finansavimo trūkumo vertinimai buvo atliekami pagal stan-
dartinę metodiką (t. y. pagal bendrą šabloną), jų kokybė smarkiai skiriasi. 
tačiau EiF Švedijos finansavimo trūkumo vertinimą Audito rūmai įvertino 
kaip gerą praktiką ir naudojo jį kaip pavyzdinį (žr. 1 langelį). 

1	langElis

Eif	šVEdijos	finansaVimo	trūkumo	VErtinimas,	gEros	praktikos	paVyzdys

EiF finansavimo trūkumo vertinimas, kuris buvo baigtas 2007 m. sausio mėn., apima:

 ο išsamią mVĮ finansavimo poreikio ir pasiūlos visoje šalyje analizę pagal finansines priemones ir, kai taikytina, 
atsižvelgiant į regionų specifiką;

 ο sritis, kuriose finansavimo trūkumą buvo galima pagrįstai nustatyti arba tokios galimybės nebuvo;

 ο informaciją apie pirmiau teiktą ErpF paramą arba kitokias galimybes Es pasinaudoti finansavimo programo-
mis, įskaitant informaciją apie EiB grupės vaidmenį;

 ο informaciją apie numatytą bendro mVĮ finansavimo (lėšų skyrimo) struktūrizavimą, įskaitant informaciją, 
susijusią su Komisijai patvirtinti pateikta veiksmų programa;

 ο informaciją apie potencialius finansų tarpininkus, kurie galėtų suteikti finansavimą.
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2000–2006 m.	išVis	nEbuVo	jokių	finansaVimo	trūkumo	
VErtinimų

29.  2000–2006 m. programavimo laikotarpiu Komisija ir valstybės narės ap-
skritai nevertino mVĮ finansavimo trūkumo. Nors mVĮ finansų inžinerijos 
priemonėms buvo skirta 1,60 mlrd. Eur, finansavimo trūkumo vertinimai 
nebuvo nei privalomi, nei Komisijos rekomenduojami.

30.  Į išankstinius vertinimus, kaip numatyta struktūrinių fondų reglamentuo-
se18, neįtrauktas tinkamas mVĮ finansavimo trūkumo vertinimas. pavyz-
džiui, portugalijoje mVĮ programos buvo finansuojamos neatlikus finansa-
vimo trūkumo vertinimo, o Vokietijoje (Berlyno ir Šiaurės reino-Vestfalijos 
regionuose) vertinimai nebuvo konkretūs, ir nėra aišku, ar atitinkamos 
institucijos į juos atsižvelgė.

2007–2013 m.:	didEli	trūkumai

31.  2007–2013 m. programavimo laikotarpiu nėra konkrečių teisinių rei-
kalavimų veiksmų programos lygmeniu dėl mVĮ finansavimo trūkumo 
vertinimų rengimo ir naudojimo. tačiau Komisija, suprasdama, kad jie 
yra naudingi, nusprendė bendradarbiaudama su EiF bendrai finansuoti 
finansavimo trūkumo vertinimus, kurie buvo atliekami nemokamai vals-
tybių narių prašymu19. Jie būtų naudojami rengiant veiksmų programas 
siekiant nustatyti tikslus ir išteklius, kad mVĮ būtų sudarytos palankios 
sąlygos gauti finansavimą.

32.  2006–2009 m. 20 valstybių narių prašymu EiF parengė 55 finansavimo 
trūkumo vertinimus, iš jų 18 buvo peržiūrėti atliekant auditą. Be audituo-
tų valstybių narių finansavimo trūkumo vertinimų, papildomai peržiūrėti 
ispanijos, prancūzijos ir Lenkijos finansavimo trūkumo vertinimai, nes 
šių trijų valstybių narių finansavimo trūkumo vertinimai sudarė didžiąją 
finansavimo trūkumo vertinimų dalį.

18 1999 m. birželio 21 d. 
tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1260/1999, nustatantis 
bendrąsias nuostatas dėl 
struktūrinio fondo (oL L 161, 
1999 6 26, p. 1).

19 2006 m. gegužės 
mėn. Komisijos / EiF 
susitarimo memorandumo 
4 punkto 2 dalis, p. 2. 
dėl teisinio pagrindo 
žr. tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1083/2006 45 straipsnį 
(techninė pagalba Komisijos 
iniciatyva).
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20 2008 m. balandžio 
8 d. JErEmiE konferencija 
poznanėje, regioninės 
politikos generalinio 
direktorato pranešimas, 
įtrauktas į 2008 m. gegužės 
23 d. bylą ir 2008 m. birželio 
24 d. regioninės politikos 
generalinio direktorato 
vidaus pranešimas „Gu 
indėlis į JErEmiE iniciatyvinį 
komitetą“. Komandiruotės 
ataskaita, Varšuva, 2008 m. 
liepos 17 d., regioninės 
politikos generalinio 
direktorato pranešimas, 
įtrauktas į 2008 m. liepos 28 d. 
bylą.

21 operacijų vertinimas, EiB 
apibendrinamoji ataskaita 
(Įgyta patirtis, p. iv) su 
Komisijos pastabomis 
(paskelbta 2011 m. rugsėjo 
mėn.).

Eif	nustatė	ir	ĮVErtino	ViEšojo	sEktoriaus	VEiksmų	porEikĮ

33.  Visų peržiūrėtų finansavimo trūkumo vertinimų atveju EiF įvertino finan-
savimo trūkumą ir priėjo išvadą, kad buvo reikalingi mVĮ finansų inžine-
rijai skirti viešojo sektoriaus veiksmai.

34.  tačiau EiF beveik nenurodė, kokios buvo ankstesnės galimybės mVĮ gauti 
finansavimą remiantis ErpF arba be jo paramos. Net jei tokia parama ir 
buvo minima, EiF nesiekė pasinaudoti įgyta patirtimi.

jokio	aiškaus	ryšio	su	VEiksmų	programomis

35.  Nė vienu iš peržiūrėtų atvejų nenustatytas EiF finansavimo trūkumo ver-
tinimų ryšys su ErpF veiksmų programomis, su kuriomis jie susiję. EiF 
parengti finansavimo trūkumo vertinimai buvo atliekami nesiejant jų 
su veiksmų programos procesu, dažnai buvo vėluojama ir todėl pagal 
veiksmų programos priemones lėšos finansiniams instrumentams nebu-
vo paskirstomos optimaliai.

36.  todėl vėliau derantis dėl bendrųjų susitarimų (valstybių narių ir kontro-
liuojančiojo fondo valdytojų) paaiškėjo dideli veiksmų programos apri-
bojimai (pavyzdžiui, paskirstymas įvairių rūšių priemonėms, teritoriniai 
apribojimai, stebėjimo ir ataskaitų teikimo reikalavimai), į kuriuos nebuvo 
atsižvelgta finansavimo trūkumo vertinimuose.

37.  pavyzdžiui, Lenkijos regioninės institucijos buvo nepatenkintos penkių 
regioninių finansavimo trūkumo vertinimų20 kokybe. Kitais atvejais įgy-
vendinant veiksmų programas į finansavimo trūkumo vertinimus iš esmės 
nebuvo atsižvelgiama (pvz., Andalūzijoje, Vengrijoje).

38.  Komisija nereikalavo atl ikti  jos užsakymu EiF parengtų finansavimo 
trūkumo vertinimų nepriklausomo vertinimo arba kokybės peržiūros. 
tačiau EiB atliko vertinimą, per kurį finansavimo trūkumo vertinimus 
įvertino kaip „iš dalies netinkamus“, daugiausia dėl uždelsto finansavimo 
trūkumo vertinimo ir „įvairių išorės trūkumų“, įskaitant reglamentavimo 
problemas21.



Specialioji ataskaita Nr. 2/2012 – Iš europos regioninės plėtros fondo bendrai finansuotos mVĮ skirtos finansinės priemonės

21

22 Komisijos / EiF susitarimo 
memorandumas, Vertinimų 
rezultatai, p. 2, 2006 m. 
gegužės 30 d.

finansaVimo	trūkumo	VErtinimai	nEbuVo	sistEmingai	skElbiami

39.  siekiant optimizuoti mVĮ finansavimo pasiūlos apimtį ir kokybę, reikia kuo 
daugiau informuoti suinteresuotąsias šalis apie konkrečius mVĮ finansa-
vimo poreikius. tai reiškia, kad finansų tarpininkams bei įvairioms mVĮ 
interesų grupėms ir tinklams išsamius finansavimo trūkumo vertinimus 
reikia teikti tuo pat metu, kaip ir vadovaujančiosioms institucijoms.

40.  Nesilaikant susitarimo memorandumo nuostatų22, dauguma atvejų išsa-
mios ataskaitos nebuvo skelbiamos, o Komisija skelbė tik santraukas.

Erpf	finansinių	priEmonių	ĮgyVEndinimo	
sistEmos	tinkamumas

41.  tinkamas reglamentavimo ir administracinis pagrindas valstybėms na-
rėms, daugeliui regionų ir susijusioms finansų įstaigoms yra labai svarbus 
sėkmės veiksnys siekiant rezultatyviai ir efektyviai mVĮ sudaryti sąlygas 
gauti finansavimą.

42.  Audito rūmai išnagrinėjo, ar:

a) sudarant teisinius ir valdymo pagrindus pakankamai atsižvelgta 
į konkretų įvairių finansinių priemonių pobūdį;

b) panaudojant ErpF kaip finansinių priemonių įgyvendinimo mecha-
nizmą buvo prisidėta prie patikimo finansų valdymo;

c) Komisijos stebėjimo ir informacinės sistemos atitiko paskirtį.
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23 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpiu 
tarybos reglamentas 
(EB) Nr. 1083/2006, 
kuris įgyvendinamas 
Komisijos reglamentu 
(EB) Nr. 1828/2006, 
ir vėlesni daliniai 
pakeitimai. 2000–2006 m. 
programavimo laikotarpiu 
tarybos reglamentas 
(EB) Nr. 1260/1999, 
kuris įgyvendinamas 
Komisijos reglamentu (EB) 
Nr. 1685/2000, ir vėlesni 
daliniai pakeitimai.

24 2002 m. birželio 25 d. 
tarybos reglamentas (EB, 
Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl 
Europos Bendrijų bendrajam 
biudžetui taikomo finansinio 
reglamento (oL L 248, 
2002 9 16, p. 1), iš dalies 
pakeistas 2007 m. balandžio 
14 d.

25 2010 m. kovo 4 d. 
regioninės politikos 
generalinio direktorato 
vidaus audito tarnybos 
rekomendacija (galutinė 
ataskaita), punktai iš p. 6–10.

nEpakankamai	atsiŽVElgta	Į konkrEtų	ĮVairių	finansinių	
priEmonių	pobūdĮ

43.  Galiojančiuose struktūrinių fondų reglamentuose23 teigiama, kad finan-
sinės priemonės apima rizikos kapitalo (nuosavo kapitalo finansavimo 
tipas), paskolų ir garantijų fondus. Į juos neįtrauktos papildomos kon-
krečios nuostatos dėl kapitalo, paskolų ir garantijų fondų, kurie iš esmės 
skiriasi ir nuo neatlygintinų priemonių (dotacijų), ir tarpusavyje. Finan-
siniame reglamente24 taip pat nėra konkrečių nuostatų dėl finansinių 
priemonių.

44.  todėl Komisija atlygintinai paramai mVĮ taiko tą patį teisinį pagrindą kaip 
ir neatlygintinoms dotacijoms.

45.  Komisija pripažino, kad dėl to kyla problemų. pavyzdžiui, 2010 m. vidaus 
audito ataskaitoje25 nustatyta, kad reglamentavimo ir strateginio pagrin-
do koncepcija nebuvo pritaikyta tikslams įgyvendinti ir kad netinkama 
šio pagrindo koncepcija gali daryti didelį neigiamą poveikį Komisijos 
darbui ir reputacijai.

46.  siekdama padėti valstybėms narėms suprasti, kaip struktūrinių fondų re-
glamentai turėtų būti taikomi finansinėms priemonėms paremti, 2007 m. 
liepos mėn. ir 2008 m. gruodžio mėn. Komisija pirmiausia paskelbė du 
ribotos apimties aiškinamuosius raštus. tik 2011 m. vasario mėn., praėjus 
ketveriems metams nuo dabartinio programavimo laikotarpio pradžios 
Komisija išleido išsamų ir svarbų aiškinamąjį raštą dėl finansų inžinerijos 
priemonių, kuriame išskiriamos pagrindinės finansinių priemonių rūšys.

47.  tačiau 2011 m. vasario mėn. Komisijos aiškinamasis raštas nėra teisiškai 
privalomas, todėl išlieka keturi pagrindiniai struktūrinių fondų reglamen-
tų trūkumai:

 ο nepakankamos nuostatos dėl finansinio sverto ir fondų atsinaujinimo;

 ο galimybė nepagrįstai skirti lėšas finansinėms priemonėms;

 ο galimybė nepagrįstai taikyti lengvatinį režimą privačiajam sektoriui;

 ο neaiškios tinkamumo sąlygos dėl apyvartinio kapitalo.



Specialioji ataskaita Nr. 2/2012 – Iš europos regioninės plėtros fondo bendrai finansuotos mVĮ skirtos finansinės priemonės

23

nEpakankamos	nuostatos	dėl	finansinio	sVErto	ir	fondų	atsinaujinimo

48.  pirmas trūkumas tas, kad struktūrinių fondų reglamentuose apskritai 
nėra aiškios nuorodos į sverto poveikį turinčius fondus ir atsinaujinančius 
perviršio fondus ir konkrečiai nėra nurodyta, kaip ir ik i kada taikomos 
šios sąvokos26. Kaip ne kartą pakartojo Komisija, dabartiniu programa-
vimo laikotarpiu tai pagrindinės finansų inžinerijos priemonių ir netgi 
struktūrinių fondų ypatybės27.

49.  struktūrinių fondų reglamentuose nenurodyta finansavimo iš pervir-
šio, jeigu toks yra, pakartotinio panaudojimo konkreti trukmė (10, 20, 
30 metų) arba perskirstymo koeficientas (ne mažiau kaip kartą, dukart, 
triskart). Be to, visiškai skiriasi kapitalo, paskolų ir garantijų fondų sverto 
poveikio finansavimui pobūdis, o reglamentuose jis nėra atspindėtas.

50.  Nors 2011 m. vasario mėn. rašte pripažįstami įvairių rūšių finansinių prie-
monių skir tumai, nurodant sverto poveikio naudą jame menkai užsi-
menama apie jų sverto poveikį, jis neapibrėžiamas ir nenustatomi jokie 
sverto reikalavimai (sverto koeficientai, perviršio fondų panaudojimo 
dažnumas ir pakartotinis panaudojimas)28.

51.  Aišk inamajame rašte pateik iamos gairės dėl atsinaujinamojo fondų 
pobūdžio, kuriomis skatinamas „tos pačios rūšies veiksmams tame pa-
čiame regione, kuriame įgyvendinama veiksmų programa perskirstyti“ 
viešuosius išteklius, kurie susigrąžinami po pirmojo investicinio ciklo29. 
tačiau vadovaujančiosioms institucijoms visada suteikiama daug laisvės 
priimant sprendimą dėl perviršio fondų pakartotino panaudojimo, jeigu 
tokių yra, nes juos visada galima paversti negrąžintinomis dotacijomis30, 
tokiu būdu sumažinant potencialią finansų inžinerijos priemonių teikia-
mą naudą.

26 106–113 dalyse 
paaiškinami prasti nuosavo 
kapitalo ir paskolų priemonių 
sverto koeficientai.

27 Nebaigtinis pavyzdžių 
sąrašas: 2006 m. gegužės 
30 d. Komisijos / EiF 
susitarimo memorandumas, 
kurį pasirašė už regioninę 
politiką atsakinga Komisijos 
narė ir EiF vykdomasis 
direktorius, p. 4; 2007 m. 
gegužės 30 d. ketvirtoji 
ekonominės ir socialinės 
sanglaudos ataskaita, 
p. 3–4, 2007 m. liepos 
16 d. aiškinamasis raštas 
CoCoF/07/0018/01, skirtas 
valstybėms narėms, p. 4.

28 „pasirinkus daugiau nei 
vieną finansų inžinerijos 
priemonę galima pasiekti 
geriausio viešųjų išteklių, 
skirtų pagal veiksmų 
programą, kuria siekiama 
pritraukti kuo daugiau 
privačiojo sektoriaus turimų 
išteklių ir kompetencijos 
ir padidinti galimybes 
įgyvendinti veiksmų 
programos investicijų ir 
vystymosi tikslus, sverto 
poveikio“, aiškinamojo 
rašto CoCoF/10/0014/00 
2.2.2 punktas.

29 Aiškinamojo rašto 
CoCoF/10/0014/00 
9.2.3 punktas.

30 Žr. 2000 m. liepos 28 d. 
Komisijos reglamentą (EB) 
Nr. 1685/2000, nustatantį 
išsamias tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1260/1999 
įgyvendinimo taisykles 
dėl struktūrinių fondų 
bendrai finansuojamos 
veiklos išlaidų tinkamumo 
(oL L 193, 2000 7 29, 
p. 39) (priedo 8 taisyklės 
2.6 sąlygą), ir reglamento (EB) 
Nr. 1828/2006 43 straipsnį.
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31 2010 m. Audito rūmų 
metinės ataskaitos 4.33 dalies 
4.4 c pavyzdys.

32 Nuostatos, kurias Komisija 
apibrėžė pagal reglamento 
(EB) Nr. 1828/2006 43 straipsnį 
ir vėliau iš dalies pakeitė.

33 reglamento (EB) 
Nr. 1083/2006 44 straipsnis.

52.  pavyzdžiui, Andalūzijoje nuostatoje dėl likvidavimo buvo tik paminė-
ta, kad likę nepanaudoti fondai turėtų būti pervedami į regiono iždą ir 
panaudojami regiono valdžios nuožiūra. tai reiškė, kad finansavimą iš 
perviršio būtų galima panaudoti įprastoms regiono valdžios išlaidoms 
padengti arba dotacijoms, skirtoms kitiems ūkio subjektams, kurie nėra 
mažosios įmonės31.

53.  Be to, kaip paaiškinta toliau 78–83 dalyse, taikomos stebėjimo ir informa-
cinės sistemos neleidžia patikrinti, ar investicijų strategijoje, pasitraukimo 
politikoje ir likvidavimo nuostatose32 veiksmingai išdėstytos sąlygos, pa-
gal kurias būtų galima atnaujinti finansavimą iš perviršio. todėl Komisija 
negauna pakankamos informacijos, kad galėtų stebėti fondų atsinauji-
namąjį pobūdį.

galimybė	nEpagrĮstai	skirti	lėšas	finansinėms	priEmonėms

54.  Antras trūkumas tas, kad pagal galiojantį struktūrinių fondų reglamen-
tą33 valstybėms narėms, įgyvendinusioms kontroliuojančiuosius fondus, 
veiksmų programos laikotarpiu automatiškai nepanaikinami įsipareigo-
jimai, kai kontroliuojantysis fondas neišmoka lėšų.

55.  Kaip minėta 32 punkte, valstybės narės neprivalėjo atlikti mVĮ finansa-
vimo trūkumo vertinimų. todėl teisės aktų leidėjas sudarė sąlygas skirti 
finansinėms priemonėms pernelyg dideles sumas.

56.  Komisija galės šią padėtį sureguliuoti tik pasibaigus programai, praėjus 
daugiau nei dvejiems metams nuo septynerių metų programos pabaigos.

57.  Vienas ryškus tokio pernelyg didelių sumų skyrimo pavyzdys yra italijos 
garantijų fondas (žr. 2 langelį).
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galimybė	nEpagrĮstai	taikyti	lEngVatinĮ	rEŽimą	priVačiajam	sEktoriui

58.  trečias trūkumas tas, kad pagal struktūrinių fondų reglamentus34 leidžia-
ma lengvatinį režimą taikyti privačiajam sektoriui, o ne viešajam sektoriui, 
šiuo atveju struktūriniams fondams, nepateikiant išsamesnio paaiškini-
mo. iš tikrųjų taikant šį lengvatinį režimą pagal sutartis ErpF ir privatiems 
finansuotojams yra suteikiamos nevienodos skolos susigrąžinimo teisės 
(t. y. netaikomas pari passu principas).

59.   Lengvatinis režimas gali būti pagrįstas, kai siekiama pritraukti privačius 
investuotojus arba skolintojus didinant jų galimybes gauti kompensaciją 
ir geresnį atlygį už riziką. tačiau jis turi būti pagrindžiamas kruopščiai, 
nes taikant šį režimą yra apribojamas pajėgumas sukaupti pakankamai 
perviršio lėšų kitam mVĮ srautui finansuoti.

34 reglamentai (EB) 
Nr. 1685/2000 ir (EB) 
Nr. 1828/2006, vėliau iš dalies 
pakeisti.

 
2	langElis

pErnElyg	didElių	sumų	skyrimo	atVEjis.	Erpf	garantijos	italijojE	(sardinija)

sardinijos vadovaujančioji institucija nereikalavo atlikti finansavimo trūkumo vertinimo. Atsižvelgiant į  tikslinį 
finansinį svertą – 10 ir 65 proc. vidutinę garantijos normą, kaip nurodyta vadovaujančiosios institucijos verslo 
plane35, iš fondo skyrus 233 mln. Eur, naujų garantijų būtų išduota už ne mažiau kaip 3 585 mln. Eur, t. y. 51 proc. 
daugiau nei verslo pane numatyta maksimali naujų garantijų suma.

tai sudaro maždaug 38 proc. visų sardinijos įmonėms išduotų paskolų (šiuo metu 11 803 mln. Eur), todėl ši 
suma nerealistiška. iki 2011 m. vidurio pasitelkiant šį fondą buvo įkeista 1,5 mln. Eur iš bendros 233 mln. Eur 
sumos. Šios pernelyg didelės skirtos sumos įsipareigojimai automatiškai nepanaikinami.

35 remiantis reglamento (EB) Nr. 1828/2006 43 straipsnio 2 dalimi, vadovaujančiosios institucijos verslo planas turėtų būti suprantamas 
kaip „investicijų strategijos ir planavimo“ atitikmuo atsižvelgiant į dalinį pakeitimą pagal 2009 m. rugsėjo 1 d. Komisijos reglamentą (EB) 
Nr. 846/2009, iš dalies keičiantį reglamentą (EB) Nr. 1828/2006, nustatantį tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias 
nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir sanglaudos fondo, ir Europos parlamento bei tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo įgyvendinimo taisykles (oL L 250, 2009 9 23, p. 1).
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36 Ankstesniame 
programavimo laikotarpyje 
Komisija pripažino, kad 
reikėtų imtis atsargumo 
priemonių siekiant sumažinti 
konkurencijos iškraipymą 
rizikos kapitalo ir paskolų 
rinkose (žr. vėliau iš dalies 
pakeisto reglamento (EB) 
Nr. 1685/2000 2.6 sąlygą).

37 Aiškinamojo rašto 
CoCoF/10/0014/00 3.2.6 ir 
3.2.7 punktai.

38 2009 m. vasario 12 d. 
Komisijos atsakymas į 2008 m. 
gruodžio 11 d. EiF raštą.

60.  todėl vadovaujančiosios institucijos turėtų nustatyti, ar taikomas lengva-
tinis režimas ir ar jis pagrįstas36. tačiau išsamesnė informacija nepateikia-
ma nei galiojančiuose struktūrinių fondų reglamentuose, nei Komisijos 
aiškinamuosiuose raštuose.

61.  trijuose Anglijos regionuose – Londono, mersisaido bei Jorkšyro ir Ham-
berio – buvo nustatyti nepagrįsto lengvatinio režimo taikymo atvejai. 
Jeigu tik vienas iš kontroliuojančiųjų fondų žemesnio lygio fondų nebūtų 
įvykdęs įsipareigojimų, kontroliuojantysis fondas būtų turėjęs visų pirma 
grąžinti bankui skolą pasinaudodamas įsipareigojimus vykdančių fondų 
lėšomis.

62.  Ketvirtas atvejis nustatytas Vengrijoje, kur kapitalo investuotojai užsi-
tikrino pelną pasinaudodami pelningumo apribojimo sąlyga viešojo fi-
nansuotojo sąskaita ir apribojo savo riziką taikydami nuostolių mažinimo 
sąlygą. todėl viešajam finansuotojui tenka visa rizika, tačiau jis negauna 
pelno augimo atveju.

nEaiškios	tinkamumo	sąlygos	dėl	apyVartinio	kapitalo

63.  Ketvirtas trūkumas yra apyvartinio kapitalo tinkamumo sąlygos, kurios 
nenustatytos struktūrinių fondų reglamentuose. 2011 m. vasario mėn. 
Komisijos aiškinamajame rašte teigiama, kad apyvartinio kapitalo finansa-
vimas, nesusijęs su planu kurti arba plėsti įmonę, neturėtų būti remiamas 
taikomomis finansinėmis priemonėmis37.

64.  dviprasmiškas terminas „plėtros kapitalas“ ir daugelis apyvartinio kapi-
talo panaudojimo išimčių valstybių narių finansinėse įstaigose sukėlė 
painiavą. iš tikrųjų Komisija manė, kad apyvartinio kapitalo tinkamumas 
„turi būti nagrinėjamas ir taikomas kiekvienu atveju atskirai, tinkamai 
atsižvelgiant į taikomus valstybės pagalbos teisės aktus ir taisykles ir jų 
laikantis“38.

65.  Šio teisinio neapibrėžtumo pasekmės, pavyzdžiui, paveikė Vengriją, kurios 
vadovaujančioji institucija nurodė, kad Komisijos sąlygas sunku suprasti, 
negalima kontroliuoti ir kad dėl jų finansų tarpininkų rizika padidėjo 
tiek, kad jų nebedomina galimybė teikti apyvartinio kapitalo pagal ErpF 
priemones.
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39 reglamento (EB) 
Nr. 1260/1999 13 straipsnis 
ir reglamento (EB) 
Nr. 1083/2006 35 straipsnis. 
per 2010 m. gruodžio 1 d. 
vykusį audito susitikimą 
regioninės politikos 
generalinis direktoratas 
patvirtinto Audito rūmų 
auditoriams, kaip jie turi būti 
aiškinami.

40 2005 m. balandžio 6 d., 
sEC(2005) 433 final, 2005 m. 
balandžio 6 d., Com(2005) 
121 final.

dabartinės	Erpf	ypatybės	sutrukdė	patikimam	finansinių	
priEmonių	finansų	Valdymui

66.  ErpF ypatybės, kurios sutrukdė patikimam finansinių priemonių finan-
sų valdymui, daugiausia yra teritorinis aspektas ir nepakankama kritinė 
masė (išskaidymo poveikis). Šios ypatybės darė poveikį ErpF įvairiais 
programavimo laikotarpiais.

Erpf:	tEritorinis	aspEktas,	darantis	ilgalaikĮ	poVEikĮ	mVĮ	fondams

67.  pirma ErpF būdinga ypatybė – skirstymo į teritorijas metodas. siekiant 
jį įgyvendinti 27 valstybės narės padalytos į  271 statistiškai apibrėžtą 
regioną, t. y. paprastai Nuts 2 lygmeniu39.

68.  Šis metodas prieštarauja Komisijos teiginiui, kad konkurencija, su kuria 
susiduria Europos įmonės, vis labiau įgyja visuotinį mastą, o inovacijos 
laikomos visuotiniu reiškiniu, kuris negali būti sėkmingas ir tvarus už-
daroje aplinkoje40. iš tikrųjų, priešingai nei ErpF bendrai finansuojamai 
atlygintinai paramai, k itoms mVĮ finansinėms priemonėms (pvz., Etp 
steigimo programa, Aip, mVĮ finansinė priemonė (mVĮFp), mVĮG ir pan.), 
kurias valdo Komisija, netaikomi tokie Es teritoriniai apribojimai.

69.  Be to, keletą gerosios praktikos atvejų, kai netaikomi regioniniai apri-
bojimai, Audito rūmai nustatė Es ( Vokietijoje) ir už Es ribų (Jungtinėse 
Amerikos Valstijose ir izraelyje), keletas jų paaiškinami toliau 3 langelyje.

70.  dėl tokio regioninio suskaidymo nėra galimybės taikyti tipiškus rodiklius, 
susijusius su finansinėmis priemonėmis, pvz., procentinė užsienio kapi-
talo dalis mVĮ balanse, bankų tarpininkavimo rodikliai, įsipareigojimų 
neįvykdymo rodikliai, atsisakymų suteikti kreditą rodiklis arba nuosavo 
kapitalo ir skolos santykis. iš tikrųjų daugeliu atvejų regionų lygmeniu 
arba bent regioninio suskaidymo, kurio pagrindu teikiama ErpF parama, 
lygmeniu tokios statistikos nėra.
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41 „struktūrinių fondų 
remiamų rizikos kapitalo ir 
paskolų fondų lyginamoji 
studija“, Galutinė ataskaita, 
kurią pavesta parengti 
regioninės politikos 
generaliniam direktoratui 
(strategijos ir vertinimo 
paslaugų centras, 2007 m.).

Erpf	 nEuŽkErta	 kElio	 kritinės	 masės	 nEpasiEkiančių	 fondų	 stEigimui	
(išskaidymo	poVEikis)

71.  Veiksmų programų lėšų skyrimo procese valdžios institucijos, paprastai 
neturinčios patirties mVĮ finansų srityje, viešąsias lėšas fondams skiria 
taip, kad jų kritinė masė dažnai būna nepakankama. taip yra ne tik dėl 
skirstymo į teritorijas metodo, kaip minėta pirmiau, bet ir dėl galimai 
skirtingų teminių veiksmų programas, kuriomis siekiama įvairių ekono-
minių, aplinkosaugos, socialinių ir teritorinių tikslų.

72.  Labai tikėtina, kad galimybės pasinaudoti finansavimu, kai fondų kriti-
nė masė nėra pakankama, bus netvarios. taip yra todėl, kad pridėtinės 
išlaidos ir rizika, susijusi su investicijomis arba paskolomis, negali būti 
paskirstomos pakankamam mVĮ skaičiui41.

 
3	langElis

kitų	mVĮ	programų	gEroji	praktika	

Vokietijoje Europos ekonomikos atgaivinimo programai (EEAp) nebuvo nustatytas joks terminas, ji nebuvo įgy-
vendinama regiono lygmeniu. Kaip neterminuotas Vokietijos įmonėms skirtas veikiantis nacionalinis fondas, jis 
iš tiesų yra atsinaujinantis, nes perviršio lėšos negali būti vėl paverčiamos dotacijomis.

Jungtinėse Amerikos Valstijose įgyvendinant į smulkųjį verslą investuojančių bendrovių programą (sViB), o izra-
elyje – izraelio Valstybės pramonės, prekybos ir darbo ministerijos (moitAL)42 mokslinių tyrimų ir technologinės 
plėtros fondą, Jozma (Yozma) ir technologinių inkubatorių programas sudaromos palankios sąlygos finansuoti 
mažąsias įmones netaikant regioninės diferenciacijos principo. sViB dėmesys skiriamas finansų tarpininkų akre-
ditavimui ir kontrolei, o moitAL dėmesį skiria aukštųjų technologijų mVĮ.

plėtojant visas šias programas dėmesys skiriamas kitiems pagrindiniams veiksniams, nors Vokietijoje, Jungtinėse 
Amerikos Valstijose ir izraelyje egzistuoja ryškūs regioniniai skirtumai. 

42 Žr. III priedą.
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1	lEntElė

Erpf	bErlyno,	šiaurės	rEino‑VEstfalijos,	londono	ir	Vakarų	midlandso	
rEgionų	fondų	dydŽiai	(fondų	paVadinimai	anoniminiai)

ŠALIS REGIONAS FONDO PAVADINIMAS
FONDO DYDIS

(milijonais eurų)

VOKIETIJA
Berlynas

A paskolų fondas (1 tikslo skyrius) 4,52

A paskolų fondas (2 tikslo skyrius) 7,22

A kapitalo fondas (1 tikslo skyrius) 1,26

A kapitalo fondas (2 tikslo skyrius) 4,14

ŠRV D kapitalo fondas 0,41

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Londonas

O kapitalo fondas (2 tikslas) 7,98

N kapitalo fondas (2 tikslas) 5,95

H paskolų fondas (paskolų operacijos) 3,62

G paskolų fondas 1,88

H paskolų fondas (tarpinės operacijos) 0,82

Vakarų Midlandsas

P kapitalo fondas 13,12

L kapitalo fondas 13,08

J paskolų fondas 7,08

Q kapitalo fondas 6,23

M kapitalo fondas 3,46

I paskolų fondas 1,00

Pastaba: ECB GBp/Eur kursas 2008 12 31 (mokėjimų užbaigimo data): 1,0499.  .

43 taikant reglamento 
(EB) Nr. 1083/2006 3, 4 
ir 6 straipsnius, 1 tikslas 
(pagrindinės arba 
pereinamojo laikotarpio 
sritys), 2 tikslas (pagrindinės 
arba pereinamojo 
laikotarpio sritys) ir kriterijų 
neatitinkančios sritys.

73.  per  2000–2006 m. programavimo la ikotarpį  Jungtinėje K aralystė -
je 433 mln. Eur buvo paskirstyta 31 regionui (vidutiniškai maždaug 
14 mln. Eur kiekvienam regionui), o Vokietijoje –204 mln. Eur 21 regi-
onui (vidutiniškai maždaug 10 mln. Eur kiekvienam regionui). Konkre-
čiai, išsivysčiusių ir daug gyventojų turinčių Berlyno, Londono, Vakarų 
reino-Vestfalijos ir Vakarų midlandso regionų 14 regioninių finansavimo 
struktūrų turėjo mažiau nei 10 mln. Eur mVĮ finansuoti keliomis finan-
sinėmis priemonėmis. Be to, Berlyno atveju mVĮ reikėjo suskirstyti pagal 
veiklos vietą į penkis skirtingus teritorinius vienetus43.

74.  1 lentelėje nurodomi keturių skirtingų Es regionų fondų dydžiai, įskaitant 
privačias lėšas, jei taikytina.
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75.  trijų Londono, Šiaurės reino-Vestfalijos ir Vakarų midlandso regionų fon-
dų atveju dėl mišraus rizikos profilio ir mažo fondo visam fondo portfeliui 
iš tikrųjų kilo grėsmė, nes fondas nepakankamai diversifikavo riziką.

76.  rizika, kad ErpF vadovaujančiosios institucijos gali išskaidyti mVĮ finan-
savimą, susijusi ir su 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu. Audito 
metu nebuvo įrodymų, kad minėti regionai būtų turėję fondų, užtikrin-
tų pakankama kritine mase. Geras to pavyzdys pateiktas 4 langelyje 
(slovakija).

77.  priešingai, palankesnės sąlygos įsteigti kontroliuojančiuosius fondus ir 
fondus, kurių kritinė masė yra pakankama, yra tada, kai pagal savo naci-
onalinius įstatymus valstybė narė gali laikyti savo teritoriją vienu regionu 
(Lietuva) arba numatyti finansų inžinerijos priemones vienai konkrečiai 
veiksmų programai kelių regionų lygmeniu (portugalija). Kartu šios sąly-
gos yra palankesnės įgyvendinimui, nes procese turi dalyvauti tik viena 
vadovaujančioji institucija.

4	langElis

nEpakankama	kritinė	masė	sloVakijojE	

pavyzdžiui, slovakijoje nepakankamos kritinės masės fondai buvo surinkti pagal ne daugiau kaip penkias skirtin-
gas nacionalines veiksmų programas, nepaisant aiškių EiF, kontroliuojančiojo fondo valdytojo, rekomendacijų. 

Nepakankamos kritinės masės problema dar labiau paaštrėjo pradėjus taikyti Komisijos apibrėžtas sąvokas 
„remiama“ ir „neremiama“ teritorija, kurios siejamos su atitiktimi Es valstybės pagalbos taisyklėms ir mVĮ finan-
savimo trūkumo sąvoka.

siekdamos užtikrinti, kad šalyje nebūtų taikomos valstybės pagalbos taisyklės, slovakijos institucijos apibrėžė 
Bratislavą kaip „neremiamą regioną“. trečdalis visų slovakijos mVĮ ir pusė slovakijos potencialo mokslinių tyrimų 
ir technologinės plėtros srityje sutelkta sostinės regione. todėl daug mVĮ negalėjo pasinaudoti garantijų prie-
monėmis, joms buvo skirta labai maža suma pagal nuosavo kapitalo priemones.
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44 regioninės politikos 
generalinio direktorato 
vidaus audito tarnybos 
rekomendacija (galutinė 
ataskaita), 2010 m. kovo 4 d.

45 regioninės politikos 
generalinio direktorato 
vidaus audito tarnybos 
rekomendacija (galutinė 
ataskaita), 2010 m. kovo 4 d.

taikant	komisijos	ir	Valstybių	narių	stEbėjimo	ir	
informacinEs	sistEmas	nėra	atsiŽVElgiama	Į finansinių	
priEmonių	spEcifiškumą

78.  Atsižvelgiant į bendrą finansinių priemonių sudėtingumą, pagal pasida-
lijamojo valdymo ir valstybės pagalbos bei struktūrinių fondų taisykles 
buvo reikalaujama taikyti bendras Komisijos, vadovaujančiųjų institucijų 
ir paramos gavėjų (finansų tarpininkų) specialias informacines, ryšių ir 
stebėjimo sistemas. Be to, atsižvelgiant į naujas 2007–2013 m. reglamen-
tavimo sistemos nuostatas, valstybėms narėms ir kitoms suinteresuoto-
sioms šalims ypač reikėjo Komisijos konsultacijų ir rekomendacijų.

79.  ir 2000–2006 m., ir 2007–2013 m. programavimo laikotarpiais valstybės 
narės ir vadovaujančiosios institucijos turi palaikyti ryšį su vadinamai-
siais regioninės politikos generalinio direktorato „geografiniais centrais“. 
remiantis regioninės politikos generalinio direktorato vidaus audito iš-
vadomis, šie centrai negavo visos reikiamos informacijos, jiems trūksta 
skaidrumo44.

80.  2007–2013 m. programavimo laikotarpiu Komisija įsteigė skyrių, kuris be 
kitų dalykų buvo atsakingas už ErpF remiamas mVĮ finansines priemones. 
tačiau daugumai darbuotojų buvo pavestos kitos skyriaus užduotys.

81.  Faktiškai tik trys visą darbo dieną dirbantys darbuotojai buvo skirti spręsti 
su mVĮ finansų inžinerijos priemonėmis susijusius klausimus. Kadangi 
į vidinius raginimus dalytis žiniomis ir patirtimi su kitais generaliniais 
direktoratais nebuvo sureaguota45 ir nėra jokios konkrečios informacinių 
technologijų priemonės, kuria galėtų naudotis valstybės narės ir suinte-
resuotosios šalys, Komisija gali neturėti tinkamų konsultavimo ir reko-
mendacijų teikimo priemonių.
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82.  standartinės ErpF sanglaudos politikos stebėjimo priemonės46 yra ne-
tinkamos ir nepritaikytos finansinėms priemonėms.

a) išskyrus Jungtinę Karalystę, metinėse	įgyvendinimo	ataskaitose 
nepateikiama konkreti informacija apie finansų inžinerijos priemo-
nių taikymo rezultatus.

b) stebėjimo	komitetų kompetencijai priskiriamas stebėjimas veiks-
mų programos lygmeniu47. todėl jie negali spręsti klausimų, susiju-
sių su skirtingų rūšių finansų inžinerijos priemonių specifika.

c) tie patys veiksmų	programos	rodikliai taikomi ir finansinėms prie-
monėms (atlygintinoms priemonėms), ir dotacijoms (neatlyginti-
noms priemonėms)48. todėl dauguma naudojamų rodiklių, kurie 
yra į rezultatus orientuoti „plėtros makrorodikliai“49, nėra tinkami su 
finansų inžinerijos priemonėmis susijusiai pažangai įvertinti.

83.  Atsižvelgdama į šį trūkumą, 2011 m. vasario mėn. aiškinamajame raš-
te Komisija rekomendavo 27 valstybėms narėms pateikti ataskaitą apie 
daugiau nei 100 pasiūlytų rodiklių50.

finansinių	priEmonių	rEzultatyVumas	ir	
EfEktyVumas	siEkiant	rEzultatų

84.  Vertindami ErpF rezultatyvumą ir efektyvumą įgyvendinant finansines 
priemones, Audito rūmai išnagrinėjo, ar:

a) buvo vėluojama suteikti mVĮ finansavimą ir kiek dienų uždelsta;

b) dėl nepagrįstų valdymo sąnaudų sumažėjo lėšų, kurias buvo galima 
panaudoti mVĮ finansuoti (nutekėjimo poveikis)51, ir kokiu mastu;

c) viešojo sektoriaus fondai turėjo įtakos privačiojo sektoriaus teikia-
mam finansavimui ir kokiu mastu.

paplitę	dElsimo	atVEjai

85.  Įvertinti, ar galimybės gauti finansavimą mVĮ suteikiamos laiku, galima 
palyginant esamą padėtį su atitinkamų veiksmų programų pradžia – ati-
tinkamai 1999–2000 m. ir 2007 m.

46 reglamento (EB) 
Nr. 1260/1999 
34–37 straipsniai 
ir reglamento (EB) 
Nr. 1083/2006 
63–68 straipsniai.

47 reglamento (EB) 
Nr. 1260/1999 35 straipsnis 
ir reglamento (EB) 
Nr. 1083/2006 65 straipsnis. 
dvi Jungtinei Karalystei 
išimtys nustatytos Londone 
ir Vakarų midlandse, kur 
stebėjimo komitetai susirinko 
konkrečiai aptarti finansų 
inžinerijos priemonių 
programavimo klausimus.

48 2000–2006 m. 
programavimo laikotarpiu 
Anglijos ir Vokietijos 
audituotuose regionuose 
sumos, kurias Komisija 
priskyrė „Finansų inžinerijos“ 
rodikliui, apėmė daugumą 
subsidijų mVĮ arba mVĮ 
remiančioms organizacijoms. 
2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiu Komisijos rodiklis 
„Finansų inžinerija“ visiškai 
išnyko.

49 pvz., „išsaugotos, sukurtos 
darbo vietos“, „veiksmai, 
kuriais remiamos vietos 
iniciatyvos“, „įmonės, 
pagerinusios kokybę“ ir pan.

50 Aiškinamojo rašto 
CoCoF/10/0014/00 ii priedas 
„stebėjimo ataskaitos forma“ 
(Komisija, 2011 m. 
vasario mėn.).

51 Šiame veiklos audite 
atsižvelgta tik į nutekėjimo 
poveikį, kurį sukėlė 
nepagrįstos valdymo 
sąnaudos.
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86.  dėl delsimo suteikti galimybę dalyvauti finansavimo programose atsi-
randa ne tik su reputacija susijusi rizika, bet taip pat tikėtina, kad tai 
gali turėti poveikio Komisijos gebėjimui pakartotinai panaudoti fondus 
2007–2013 m. ir vėlesniais programavimo laikotarpiais.

87.  Kai delsiama suteikti mVĮ galimybes gauti finansavimą, fondai negali pa-
naudoti pinigų, kuriais taikant finansines priemones galėtų naudotis mVĮ. 
Vadovaujančiosios institucijos atžvilgiu dotacijų teikimo mVĮ alternatyva 
tampa patrauklesnė.

88.  pagrindinės delsimo priežastys abiem programavimo laikotarpiais nuro-
dytos 2 lentelėje. delsimo atvejai buvo paplitę visose valstybėse narėse. 
Kai kurios delsimo priežastys pasikartojo ir dabartiniu programavimo lai-
kotarpiu; išskyrus „privačiojo sektoriaus finansavimą“, delsimas yra mažiau 
susijęs su kintančiomis finansinėmis aplinkybėmis nei su administraci-
nėmis, teisinėmis, organizacinėmis arba strateginėmis priežastimis.

2	lEntElė

pagrindinės	dElsimo	ĮgyVEndinti	Erpf	finansinEs	priEmonEs	priEŽastys

DELSIMO PRIEŽASTYS VALSTYBĖS NARĖS ARBA REGIONAI

2000–2006

Užtrukęs struktūrizavimas ir derybos 
Berlynas, Londonas, Šiaurės Reinas‑Vestfalija, Portugalija, Vakarų 
Midlandsas

Valstybės pagalbos klausimai 2 tikslo regionuose Londonas, Šiaurės Reinas‑Vestfalija, Vakarų Midlandsas

Laukta Komisijos gairių dėl fondų struktūros Berlynas, Londonas 

Siekiama gauti privačiojo sektoriaus finansavimą Londonas

2007–2013

Užtrukęs struktūrizavimas ir derybos Graikija, Londonas, Vengrija, Lenkija, Slovakija 

Siekiama gauti privačiojo sektoriaus finansavimą Londonas, Vakarų Midlandsas, Vengrija

Administracinės priežastys Andalūzija, Graikija, Lenkija, Sardinija

Derybos dėl valdymo sąnaudų Lenkija, Slovakija

Valdymo tvarkos nustatymas Graikija, Slovakija

Neaiškumai dėl apyvartinio kapitalo atitikties kriterijams Vengrija

Derybose dalyvaujantis subjektas nėra valdymo institucija Slovakija

Pastaba: delsimas gali būti susijęs ne su visų rūšių teiktinomis finansinėmis priemonėmis; neatsižvelgta į atvejus, kai buvo 
vėluojama mažiau nei dvejus metus nuo veiksmų programos patvirtinimo momento; auditoriai kategorijas supaprastino; visos 
kategorijos pagrįstos įrodymais.
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52 2011 m. sausio 3 d. raštas, 
skirtas Lenkijos aukščiausiajai 
audito institucijai, kurio 
turinys patikrintas pagal 
regioninės politikos 
generalinio direktorato vidaus 
dokumentus.

89.  toliau pateikiami keli geri pavyzdžiai, vienas ankstesnio programavimo 
laikotarpio ir trys dabartinio programavimo laikotarpio.

90.  vokietijoje fondai pradėjo veikti 2000–2006 m. programavimo laikotar-
pio pabaigoje, todėl ne mažiau kaip trys Berlyno ir Šiaurės reino-Vest-
falijos fondai negalėjo panaudoti numatytų sumų mVĮ finansuoti: atitin-
kamai 24,4 mln. Eur, 13,6 mln. Eur ir 2,6 mln. Eur. todėl nepanaudoti 
fondai sudaro 18–87 proc. iš pradžių planuotos sumos.

91.  graikijoje susitarimas dėl kontroliuojančiojo fondo buvo pasirašytas 
2007 m. birželio mėn., dar gerokai iki šios valstybės narės valstybės skolos 
krizės pradžios. 2011 m. birželio 30 d. tik 0,21 % 250 milijonų eurų ver-
tės kontroliuojančiojo fondo lėšų buvo iš tikrųjų sumokėta mVĮ. parama 
Graikijos mVĮ buvo pradėta teikti tik nuo 2011 m. balandžio mėn. Kadangi 
Graikija ir EiF iš anksto pasirašė susitarimą dėl kontroliuojančiojo fondo, 
kontroliuojančiojo fondo valdytojas būtų galėjęs tiesiogiai skelbti kon-
kursus, jeigu tik valstybė narė nebūtų delsusi nustatyti kontroliuojančiojo 
fondo valdymo tvarką, ypač susiedama ją su vadovaujančiųjų institucijų 
darbuotojų ir fondo investicijų tarybos narių skyrimu.

92.  slovakijoje nuo 2011 m. birželio mėn., praėjus penkeriems metams po 
to, kai EiF ir slovakijos respublika pasirašė susitarimo memorandumą, 
mVĮ ErpF finansavimas suteiktas nebuvo. Lėšų skyrimo pagal įvairias 
veiksmų programas tvarka ir kontroliuojančiojo fondo įsteigimo sąlygos 
galutinai buvo parengtos tik 2011 m. sausio mėn. Finansų tarpininkams 
lėšos nebuvo sk ir tos, o valdymo sąnaudos jau buvo patir iamos nuo 
2009 m. spalio mėn.

93.  Nuo 2008 m. iki 2011 m. birželio mėn. lenkijoje ErpF mVĮ nefinansavo. 
Nusprendusi neskirti EiF kontroliuojančiojo fondo valdytoju, Lenkijos 
respublika juo paskyrė savo plėtros banką „Bank Gospodarstwa Krajo-
wego“, kuris dar turės susitarti su penkiomis regioninėmis institucijomis 
dėl bendros valdymo sąnaudų sistemos. Lenkijos regioninės plėtros mi-
nisterija nurodė, kad susiduriama su teisiniais ir organizaciniais sunku-
mais, susijusiais su iniciatyva „Jungtiniai Europos ištekliai labai mažoms ir 
vidutinėms įmonėms“ (JErEmiE), ir kad visų pirma reikia plačiai išaiškinti 
struktūrinių fondų reglamentus, atsižvelgiant į jų sudėtingumą52.
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nutEkėjimo	poVEikis

94.  Vadovaujantis įprasta rinkos praktika finansų tarpininkai gali imti iš mVĮ 
valdymo sąnaudas atitinkantį mokestį. tačiau ErpF finansavimo atve-
ju tokios sąnaudos finansų tarpininkams paprastai tiesiogiai atlygina-
mos pagal veiksmų programą kaip atlygis arba kompensacija už fondų 
valdymą53.

papildomai	mVĮ	taikomi	mokEsčiai...

95.  Komisijos gairėse (įskaitant du 2007 m. ir 2011 m. aiškinamuosius raštus) 
nenustatytos sąlygos, kuriomis būtų užkertamas kelias taikyti mVĮ mokes-
čius, nesusijusius su faktine prisiimta mVĮ rizika arba finansų tarpininkų 
teikiamomis paslaugomis.

96.  saksonijoje-Anhalte ( Vokietija) ir Estijoje atitinkamų vadovaujančiųjų 
institucijų paskirti finansų tarpininkai pavienėms mVĮ taikė mokestį už 
refinansavimą ir dokumentų tvarkymą; tokia praktika nustatyta 2009 m. 
Audito rūmams atlikus auditą. refinansavimo ir dokumentų tvarkymo 
sąnaudos yra finansų tarpininkų įprastų veiklos išlaidų pozicijos.

97.  Anglijoje taip pat, be įprastų rinkoje taikomų mokesčių, mVĮ buvo taikomi 
susitarimo, tvarkymo, stebėjimo ir kitokie mokesčiai. Anglijos regionuose 
atliekant auditą, Komisija šiuo metu tiria tvarkymo ir stebėjimo mokesčių 
poveikį kriterijus atitinkančių išlaidų deklaracijoms finansavimo proceso 
pabaigoje.

...	kartais	trūksta	skaidrumo

98.  Kadangi Komisija teisiškai nelaiko mVĮ paramos gavėja, o valstybės narės 
ne visada pateikia tikslias valdymo sąnaudų ataskaitas, pasitaikė atvejų, 
kai nebuvo žinoma, kokias valdymo sąnaudas finansavo mVĮ.

53 iš aiškinamojo rašto CoCoF 
10/0014/04, 2.6 punktas.
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54 remiantis Komisijos 
komunikatu Com(2011) 662 
dėl „Es skolos ir nuosavo 
kapitalo platformų“ (p. 7), 
finansinį svertą galima 
pasiekti tarptautinių finansų 
įstaigų bendru finansavimu 
arba padidinant skolinimo 
apimtį, kurią bankų ir 
garantijų įstaigų prašoma 
suteikti galutiniams paramos 
gavėjams (komunikate mVĮ 
yra vadinamos „paramos 
gavėjais“).

55 Kai kuriais labai retais 
atvejais valstybių narių 
bendrasis finansavimas yra 
įgyvendinamas teikiant 
privačias komercines 
paskolas.

99.  iš 16 audituotų kapitalo fondų keturių fondų valdymo sąnaudas įvertinti 
nebuvo galimybės, nes audito metu trūko duomenų.

100.  pavyzdžiui, Šiaurės reine-Vestfalijoje nei vadovaujančioji institucija, nei 
paskirtas fondo valdytojas negalėjo pateikti informacijos apie regiono 
faktiškai patirtas valdymo sąnaudas. iš tikrųjų nebuvo galima pateikti do-
kumentų, susijusių su taikomos palūkanų normos skaičiavimu, įskaitant 
valdymo sąnaudų finansavimo maržą. Vieno ankstyvojo etapo kapitalo 
fondo atveju papildomos mVĮ rėmimo sąnaudos (įskaitant išorės konsul-
tantų išlaidas) buvo finansuojamos iš fondų, tačiau bendra informacija 
apie šias sąnaudas taip pat nebuvo pateikta.

101.  patikimos informacijos apie valdymo sąnaudas problema susijusi ne tik 
su kapitalo fondais, jos mastas kur kas didesnis. 11 iš 34 audituotų ope-
racijų atveju buvo neįmanoma nustatyti valdymo sąnaudų dydžio, nes 
informacijos apie valdymo sąnaudas nebuvo arba ji buvo nepatikima.

prasti	Erpf	rEzultatai	pritraukiant	priVatų	finansaVimą

102.  Komisija ir kiti mVĮ finansavimo srityje veikiantys tarptautiniai dalyviai 
(žr. 25 dalį) mano, kad galimybė finansiniu įnašu pritraukti privačiojo 
sektoriaus lėšas yra vienas iš pagrindinių mVĮ rėmimo finansų inžinerijos 
priemonėmis privalumų54. Atsižvelgdami į tai, Audito rūmai finansinį 
svertą apibrėžia kaip privataus finansavimo pritraukimo mastą, kaip pa-
rodyta 5 langelyje.

103.  Kai viešasis finansavimas apima tik Es įnašą (kaip Es centralizuotai val-
domų programų atveju), taikant abu skaičiavimo būdus yra gaunamas 
vienodas rezultatas. tačiau sanglaudos politikos kontekste jis paprastai 
yra skirtingas. Valstybių narių teikiamą veiksmų programų bendrąjį finan-
savimą paprastai užtikrina viešasis finansavimas; jis gali būti nacionalinis, 
regioninis arba įgyvendinamas pasitelkiant kitą viešojo sektoriaus para-
mos būdą55.
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104.  Apskaičiuojant dauginamąjį poveikį, Komisija įtraukia valstybių narių 
veiksmų programų bendrąjį finansavimą, o apskaičiuojant Audito rūmų 
koeficientą, yra laikoma, kad jis neprisideda prie finansinio sverto po-
veikio. iš tikrųjų valstybių narių bendrasis finansavimas nėra finansinių 
priemonių ypatumas. toks valstybių narių bendrasis finansavimas yra 
taikomas bet kuriam sanglaudos politikos veiksmui, taip pat ir įprastų 
neatlygintinų dotacijų atveju.

105.  Kontroliuojančiųjų fondų lygmeniu atliekant auditą nenustatytas didelis 
privačiojo sektoriaus finansinis svertas. tai taikytina abiem programavimo 
laikotarpiams. iš tikrųjų vadovaujančiųjų institucijų ir finansų tarpininkų 
susitarimuose dėl finansavimo paprastai nėra jokių aiškių finansinio sver-
to reikalavimų, išskyrus tam tikrus Jungtinės Karalystės nuosavo kapitalo 
fondus, kurie turėjo privalomus finansinio sverto reikalavimus privatie-
siems bendriesiems investuotojams.

5	langElis

finansinis	sVErtas

Audito rūmai apskaičiavo finansinį svertą pagal šią formulę:

galutiniams	gavėjams	skirtos	lėšos
viešojo	finansavimo	įnašai56

remiantis Audito rūmų skaičiavimo metodu, II priede pateiktose schemose apžvelgiama, kaip veikia 
finansinis svertas kiekvienos pagrindinės finansinių priemonių kategorijos atveju, o ErpF kontekste – kaip 
suprasti finansinio sverto sąvoką. pavyzdžiui, jeigu sverto koeficientas yra 1,00, tai reiškia, kad nebuvo 
gautas privačiojo sektoriaus finansavimas.

2011 m. rugpjūčio mėn. Komisija apibrėžė sąvoką „dauginamasis poveikis“ kaip:

lėšos	galutiniams	gavėjams
es	įnašas

Audito rūmų finansinio sverto koeficiento ir Komisijos dauginamojo koeficiento skaitikliai yra vienodi. 
Apskaičiuojant daliklį, Audito rūmai sumuoja visą viešąjį finansavimą, o Komisija atsižvelgia tik į Es įnašą.

56 Jie apima ir ErpF lėšas ir, kaip yra įprasta ErpF, bendrąjį finansavimą, kurį skiria valstybė narė. išimtiniu Jungtinės Karalystės 
atveju privatusis sektorius suteikė valstybės narės finansavimą pagal reglamentuose nustatytas bendro finansavimo taisykles; 
taikant principą „turinys svarbiau už formą“, į šį finansavimą atsižvelgta kaip į privačiojo, o ne viešojo sektoriaus suteiktą 
finansavimą.
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57 Įmonių ir pramonės 
generaliniam direktoratui 
skirtas Vip išorės įvertinimas, 
p. xi, 63 ir 67, 2009 m. 
balandžio 30 d. Vertintojo 
skaičiai atrodė patikimi 
remiantis ankstesniu 
Įmonių ir pramonės 
generaliniam direktoratui 
skirtu nepriklausomu dĮVp 
įvertinimu (2001–2005 m.), 
kuriame dar 2004 m. buvo 
paminėta, kad įgyvendinant 
Etp steigimo programą 
buvo pasiektas finansinis 
svertas 4,00. Be to, remiantis 
EiF ketvirtinės ataskaitos 
(paskelbtos atlikus 2009 m. 
vertinimą) 2009 m. birželio 
duomenimis, pagal 1998 
ir 2001 m. programas 
įgyvendintų nuosavo 
kapitalo priemonių atitinkami 
koeficientai buvo 4,91 ir 6,52.

58 Vokietijos, portugalijos ir 
Jungtinės Karalystės svertiniai 
skaičiai, remiantis 2009 m. 
spalio 21 d. paskelbtos Etp 
steigimo programos metinės 
ataskaitos 3a ir 3b lentelėmis, 
2009 m. birželio 30 d. 
duomenys.

106.  Audito rūmai nustatė, kad pasiektas nuosavo kapitalo ir paskolų prie-
monių finansinis svertas buvo nepakankamas ir žemesnis nei lyginamieji 
kriterijai. priešingai, garantijų priemonių finansinis svertas buvo labai 
didelis.

Erpf	nuosaVo	kapitalo	priEmonių	finansinis	sVErtas

107.  tirdami šios rūšies finansinę priemonę, Audito rūmai auditavo:

a) penkis rK fondus, orientuotus į aukštųjų technologijų mVĮ (imVĮs);

b) dvylika bendrosios rizikos kapitalo fondų, kurie yra mažai orientuoti 
į aukštąsias technologijas arba joms nėra skirti.

108.  3 lentelėje parodyta, kad pasiekti sverto koeficientai svyravo nuo maž-
daug 1 (nebuvo privačiojo sektoriaus finansinio sverto) iki 2,75.

109.  Kaip lyginamąjį standartą Audito rūmai naudojo Etp steigimo programos 
priemonę, kurią centralizuotai finansuoja Komisija ir kuria gali pasinau-
doti visi kriterijus atitinkantys finansų tarpininkai, valdomi vieno patikė-
tinio fondo valdytojo – EiF. priemonė skirta rK ir orientuota į palyginti 
rizikingas mVĮ.

110.  Etp steigimo programos priemonės atveju buvo pasiekti vidutiniai su-
vestiniai sverto koeficientai 4,6 (1998–2008 m.) ir 6,5 (2001–2008 m.) 
bei ją vykdant Komisijai pavyko gauti pelną57. Vokietijoje, portugalijoje 
ir Jungtinėje Karalystėje, kuriose ErpF iš tikrųjų buvo aktyvus, Etp stei-
gimo programos atitinkami sverto koeficientai buvo 4,88, 5,93 ir 5,0358. 
Kita vertus, nuo 2000 m. balandžio mėn. iki 2010 m. birželio mėn. ErpF 
pasiekti audituotų fondų (žr. 3 lentelę) finansinio sverto koeficientai buvo 
1,09–2,75.



Specialioji ataskaita Nr. 2/2012 – Iš europos regioninės plėtros fondo bendrai finansuotos mVĮ skirtos finansinės priemonės

39

3	lEntElė

audituotų	nuosaVo	kapitalo	priEmonių	finansinis	sVErtas	
(fondų	paVadinimai	anoniminiai)

Valstybės narės Fondo pavadinimas Produktas Sverto koeficientas

Aukštųjų technologijų fondai   

Vokietija B kapitalo fondas RK (aukštųjų technologijų) 2,26

Jungtinė Karalystė L kapitalo fondas Nuosavybės RK (aukštųjų technologijų) 2,01

Jungtinė Karalystė M kapitalo fondas Nuosavybės RK (ankstyvojo etapo, aukštųjų 
technologijų)

1,95

Jungtinė Karalystė N kapitalo fondas Nuosavybės RK (ankstyvojo etapo, aukštųjų 
technologijų)

1,89

Vokietija D kapitalo fondas RK (ankstyvojo etapo, aukštųjų technologijų) 1,33

Kiti fondai

Vokietija A kapitalo fondas Bendrosios rizikos kapitalas (keleto sektorių) 2,75

Portugalija G kapitalo fondas Nuosavybės RK fondų fondas 2,22

Portugalija H kapitalo fondas Nuosavybės RK (keleto sektorių) 2,12

Jungtinė Karalystė O kapitalo fondas Nuosavybės RK (anktyvojo etapo, kūrybos 
sektorius)

1,89

Vokietija C kapitalo fondas Bendrosios rizikos kapitalas (keleto sektorių) 1,88

Jungtinė Karalystė P kapitalo fondas Filmų fondas 1,78

Vengrija E kapitalo fondas Nuosavybės RK (keleto sektorių) 1,72

Vengrija F kapitalo fondas Nuosavybės RK (keleto sektorių) 1,43

Portugalija I kapitalo fondas Nuosavybės RK (turizmo sektorius) 1,33

Jungtinė Karalystė Q kapitalo fondas Nuosavybės RK (anktyvojo etapo, kūrybos 
sektorius)

1,09

Slovakija J kapitalo fondas Nuosavybės RK už Bratislavos regiono ribų ‑

Slovakija K kapitalo fondas Nuosavybės RK Bratislavos regione ‑

Pastaba:

 -  Audito metu E ir F kapitalo fondai buvo investicijų pradžios etape.   

 -  sverto koeficientai apskaičiuoti atsižvelgiant į duomenis, kuriuos fondo valdytojas arba valdymo institucija 
pateikė audito metu.
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Erpf	paskolų	priEmonių	finansinis	sVErtas

111.  Neprik lausomai nuo lyginamojo standarto, 4 lentelėje parodyta, kad 
penkių iš 10 paskolų fondų atveju išvis nebuvo pasinaudota privačiojo 
sektoriaus finansiniu svertu, o kitų paskolų fondų atveju finansinis svertas 
buvo labai nedidelis.

112.  Kaip lyginamąjį standartą Audito rūmai pasitelkė mVĮ finansinę priemo-
nę (mVĮFp), kuri buvo taikoma 2004 ir 2007 m. į Es įstojusiose Vidurio ir 
rytų Europos šalyse prieš joms suteikiant šį statusą. pagal mVĮFp buvo 
teikiamos dotacijos (daugiausia veiklos rezultatų mokesčiai, tačiau taip 
pat vadinamoji „techninė pagalba“) vietos finansų tarpininkų tinklams 
per tarptautines finansines įstaigas59. Šios dotacijos buvo teikiamos su 
sąlyga, kad bus veiksmingai suformuoti iš anksto nustatyto dydžio mVĮ 
paskolų portfeliai ir užtikrinamas jų atsinaujinimas.

113.  pagal Es mVĮFp buvo naudojamas privataus finansavimo finansinis sver-
tas, o jo koeficientai paprastai viršijo 5 ir kartais pasiekdavo 12,5 ir 19,260. 
Nuo 1998 m. iki 2009 m. birželio mėn. Vengrijoje mVĮFp finansinio sverto 
koeficientai siekė 2–12,5, slovakijoje 4–10.

Erpf	garantijų	priEmonių	finansinis	sVErtas

114.  Buvo audituota mažiau garantijų fondų (šeši, žr. 5 lentelę), nes Jungti-
nėje Karalystėje ir audituotuose Vokietijos regionuose ErpF garantijos 
nenaudojamos.

115.  sverto koeficientai labai skyrėsi, didžiausias koeficientas – 171. Net ma-
žiausias Vengrijos garantijų fondo, pradėjusio veikti 2008 m. lapkričio 
mėn., koeficientas (4,16) yra didesnis nei kurio nors kapitalo arba paskolų 
fondo sverto koeficientas. Šiuos finansinio sverto dydžius galima palygin-
ti su mVĮ garantijų priemone (mVĮG, žr. 6 punkto a papunktį), pagal kurią 
kiekvienam nuo 2001 iki 2006 m.61 valstybės išleistam eurui finansinis 
svertas iš viso pritaikytas 67 kartus.

59 Komisija dirbo su trimis 
tarptautinėmis finansų 
įstaigomis: EtpB/KfW, ErpB  
ir EiB.

60 mVĮFp – 2009 m. EiB 
pusmetinė ataskaita, p. 1. 
Es/ErpB mVĮ finansinė 
priemonė, pusmetinė veiklos 
ataskaita, p. 70, 2009 m. 
birželio mėn.

61  2006 m. gruodžio 31 d. 
dĮVp (mVĮG) pabaigos 
ataskaita, p. 7..
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4	lEntElė

audituotų	paskolų	priEmonių	finansinis	sVErtas	
(fondų	paVadinimai anoniminiai)

Valstybės narės Fondo pavadinimas Produktas Sverto koeficientas

Kiti fondai

Jungtinė Karalystė G paskolų fondas Ilgalaikės pagrindinės paskolos socialinėms įmonėms 1,67

Jungtinė Karalystė
H paskolų fondas 
(2 operacijos)

Pagrindinės paskolos (keleto sektorių)
1,67

Jungtinė Karalystė I paskolų fondas Pagrindinės paskolos (keleto sektorių) 1,41

Vengrija B paskolų fondas Mikrokreditai, mažos paskolos 1,33

Vengrija C paskolų fondas Labai mažos paskolos (keleto sektorių) 1,10

Vokietija A paskolų fondas Labai mažos paskolos, paskolos 1,00

Vengrija D paskolų fondas MVĮ paskolos 1,00

Vengrija E paskolų fondas Apyvartinio kapitalo paskolos 1,00

Vengrija F paskolų fondas Apyvartinio kapitalo paskolos 1,00

Jungtinė Karalystė J paskolų fondas Labai mažos paskolos (keleto sektorių) 1,00

Pastaba: sverto koeficientai apskaičiuoti atsižvelgiant į duomenis, kuriuos fondo valdytojas arba valdymo institucija 
pateikė audito metu.

5	lEntElė

audituotų	garantijų	priEmonių	finansinis	sVErtas	
(fondų	paVadinimai	anoniminiai)	

Valstybės narės Fondo pavadinimas Produktas Sverto koeficientas

Portugalija B garantijų fondas Garantijos 171,00

Portugalija C garantijų fondas Garantijos 114,00

Portugalija D garantijų fondas Garantijos 80,00

Portugalija E garantijų fondas Priešpriešinės garantijos 11,00

Vengrija A garantijų fondas Garantijos 4,16

Slovakija F garantijų fondas Pirmojo nuostolio portfelio garantijos ‑

Pastaba: sverto koeficientai apskaičiuoti atsižvelgiant į duomenis, kuriuos fondo valdytojas arba valdymo institucija 
pateikė audito metu.
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IšVadoS Ir rekomeNdaCIJoS

mVĮ	finansaVimo	trūkumo	VErtinimo	kokybė

116.  Apskritai 2000–2006 m. programavimo laikotarpiu finansavimo trūkumo 
vertinimai atliekami nebuvo.

117.  2007–2013 m. programavimo laikotarpiu visuose mVĮ finansavimo trū-
kumo vertinimuose, jeigu tokie buvo atlikti, buvo prieita prie išvados, 
kad reikia įvairių viešojo sektoriaus intervencijos formų, juose taip pat 
įvertintas mVĮ finansavimo poreikis. tačiau 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiu yra didelių finansavimo trūkumo vertinimų kokybės trūkumų. 
Visų pirma nebuvo nustatytas svarbus įvairių programų asignavimų ir 
nustatyto finansavimo trūkumo ryšys.

118.  Nebuvo atlikta nepriklausoma finansavimo trūkumo vertinimų ir jų atli-
kimo procedūros kokybės peržiūra.

a)  Siūlydamos finansų inžinerijos priemones, vadovaujančiosios institucijos 
turėtų įsitikinti, kad jų pasiūlymas tinkamai pagrįstas pakankamai geros 
kokybės mVĮ finansavimo trūkumo vertinimu, įskaitant kiekybiškai pa-
grįstą finansavimo trūkumo analizę.

b) tvirtindama veiksmų programas, įskaitant finansų inžinerijos priemones, 
komisija turėtų patikrinti, ar jos atitinka mVĮ finansavimo trūkumo verti-
nimą, ir įsitikinti, kad tokio vertinimo kokybė yra gera.

1	rEkomEndacija
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Erpf	sistEmos	tinkamumas	finansinių	
priEmonių	ĮgyVEndinimui

119.  struktūrinių fondų reglamentai, kurie iš pradžių buvo skirti dotacijoms, 
turi keturis svarbius trūkumus, kadangi juose neatsižvelgiama į finansinių 
priemonių specifiškumą. tokie trūkumai yra susiję su nepakankamomis 
nuostatomis dėl finansinio sverto ir atsinaujinančių fondų, asignavimų 
finansų inžinerijai pagrindimu, lengvatinio režimo taikymo privačiajam 
sektoriui pagrindimo sąlygomis ir apyvartinio kapitalo atitikties kriteri-
jams sąlygomis. tik 2011 m. vasario mėn., po ketverių metų nuo dabar-
tinio programavimo laikotarpio pradžios, Komisija paskelbė išsamų ir ak-
tualų finansinėms priemonėms skirtą aiškinamąjį raštą (žr. 46 ir 47 dalis).

120.  Jeigu bendrai finansuojamas finansines priemones įgyvendinti pavedama 
daugeliui viešųjų institucijų, tai reiškia, kad tą pačią ErpF finansavimo 
sumą, kuri teoriškai galėtų būti skirta visoms valstybės narės mVĮ pagal 
vieną sistemą, reikia paskirstyti daugeliui Es regionų, o tai daro poveikį 
fondų kritinei masei.

121.  tinkamos stebėjimo ir informacinės sistemos, jeigu tokios egzistavo, buvo 
nepakankamai tinkamai parengtos, kad būtų galima informuoti apie pati-
kimą fondų finansų valdymą ir jį stebėti. Nepaisant 2000–2006 m. progra-
mavimo laikotarpiu įgytos patirties, Komisija negalėjo pateikti svarbios 
informacijos, kuri buvo naudinga sprendimus priimantiems asmenims 
ir suinteresuotosioms šalims, vykdančioms veiklą sanglaudos politikos 
srityje. 

a) rengiant Struktūrinių fondų reglamentų pasiūlymus teisės aktų leidėjas 
ir komisija turėtų atsižvelgti į įvairius ataskaitoje paminėtus konkrečius 
trūkumus (žr. 48–77 dalis). apskritai teisės aktų leidėjas ir komisija turėtų 
užtikrinti tinkamesnį reglamentavimo pagrindą, kad finansų inžinerijos 
priemonių koncepcijai ir įgyvendinimui nepakenktų Struktūrinių fondų 
reglamentavimo pagrindo trūkumai, geografiniai apribojimai ir išskai-
dymo poveikis.

b) komisija turėtų užtikrinti patikimą ir techniškai patvarią finansinių prie-
monių stebėjimo ir vertinimo sistemą. todėl komisijos vykdomuose 
stebėjimo, ataskaitų teikimo ir audito procesuose finansines priemones 
reikėtų atskirti nuo grynųjų dotacijų, o faktiškai mVĮ sumokėta pinigų 
suma turėtų būti aiški (žr. 8 dalį). Visų pirma komisija ir valstybės narės 
turėtų susitarti dėl keleto išmatuojamų, svarbių, konkrečių ir vienodų 
finansinių priemonių rezultatų rodiklių.

2	rEkomEndacija
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finansinių	priEmonių	rEzultatyVumas	
ir EfEktyVumas	siEkiant	rEzultatų

122.  mVĮ skirtų finansinių priemonių įgyvendinimą per ErpF apsunkino paplitę 
delsimo atvejai. Kai kurios vėlavimo 2000–2006 m. programavimo laiko-
tarpiu priežastys pasikartojo ir 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu.

123.  ErpF iš dalies finansuojamas finansines priemones paveikė ir lėšų nute-
kėjimas dėl valdymo sąnaudų. Visų pirma kai kurios mVĮ turėjo apmokėti 
papildomas išlaidas neatsižvelgiant į mVĮ prisiimtą riziką ir valdymo są-
naudų ataskaitos ne visada buvo skaidrios.

124.  išskyrus garantijas, ErpF iš dalies finansuojamų fondų sverto koeficientai, 
kaip juos apibrėžia Audito rūmai, buvo prasti.

a) komisija turėtų išnagrinėti galimybę valstybėms narėms teikti mVĮ skirtas 
rinkoje įprastas finansų inžinerijos struktūras ir priemones (pvz., dotaci-
jas dalijantis pelnu, specialios paskirties investicinius instrumentus), kad 
būtų paspartintas finansavimo įgyvendinimas ir sumažintos valdymo 
sąnaudos. tokių struktūrų pavyzdžiai aprašyti III priede.

b) Valstybės narės, remiamos komisijos, turėtų siekti įtraukti visas erPf iš 
dalies finansuojamas mVĮ finansines priemones į bendrą valstybės na-
rės veiksmų programą. taip būtų racionalizuotas planavimo procesas ir 
pašalintas vienas iš pagrindinių nustatytų vėlavimą lemiančių veiksnių.

c) atsižvelgiant į kontroliuojančiojo fondo arba fondo rūšį, komisija turėtų 
ne tik apibrėžti finansinio sverto ir perskirstymo sąvokas ir apibrėžtis 
Struktūrinių fondų reglamentuose, bet ir reikalauti taikyti pagal sutartį 
privalomus minimalius sverto koeficientus, minimalius atsinaujinimo 
terminus ir sverto rodiklių apskaičiavimui naudojamus duomenis.

3	rEkomEndacija
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Jeigu minėtų rekomendacijų negalima įgyvendinti taikant sanglaudos politikos 
sistemą, audito rūmai ragina teisės aktų leidėją ir komisiją apsvarstyti alternaty-
vius mVĮ rėmimo finansų inžinerijos priemonėmis būdus. tokiu atveju šios prie-
monės turėtų būti remiamos pasitelkiant komisijos centralizuotai valdomas pro-
gramas, specialios paskirties investicinius instrumentus bendradarbiaujant su 
komisija ir valstybėmis narėmis arba jas turėtų tiesiogiai remti valstybės narės.

bEndroji	rEkomEndacija

Šią ataskaitą priėmė ii kolegija, vadovaujama Audito rūmų nario Harald NoACK, 
2012 m. sausio 11 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje.

Audito Rūmų vardu

Vítor manuel da siLVA CALdEirA
Pirmininkas
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i 	 p r i E d a s

Į s i pa r E i g o j i m a i 	 i r 	 m o k ė j i m a i , 	 s u s i j ę 	 s u 	 f i n a n s ų	 	
i n Ž i n E r i j o s 	 p r i E m o n ė m i s

2000–2006 m.

Audituotos 
valstybės narės

Įsipareigojimai 
(milijonais eurų)

%
Mokėjimai 

(milijonais eurų)
%

Vokietija 204 13 170 11

Vengrija ‑ ‑ ‑ 0

Portugalija 106 7 88 6

Slovakija ‑ ‑ ‑ 0

Jungtinė Karalystė 433 27 410 27

iš	viso 742 46 668 45

iš	viso	es 1	596 100 1	497 100

2007–2013 m.

Audituotos 
valstybės narės

Asignavimai 
(milijonais eurų)

%
Mokėjimai 

(milijonais eurų)
%

Vokietija 1 370 13 710 9

Vengrija 770 7 669 8

Portugalija 292 3 233 3

Slovakija 30 0 27 0

Jungtinė Karalystė 614 6 230 3

iš	viso 3	075 30 1	868 24

iš	viso	es 10	393 100 7	879 100

Šaltinis: Europos Komisija (regioninės politikos generalinis direktoratas).

Pastabos:
 ο procentinių dydžių sumos gali skirtis dėl apvalinimo iki dešimčių.

 ο 2000–2006 m. programavimo laikotarpiu galutiniai paramos gavėjai buvo tik mVĮ.

 ο 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu finansinės priemonės apėmė priemones, skirtas įmonėms, kurios neatitinka Es 

taikomos mVĮ apibrėžties, taip pat miestų plėtros projektus ir energijos vartojimo efektyvumo projektus.

 ο Bent 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu skaičiai gali būti netikslūs, nes valstybės narės netinkamai suprato 

asignavimų klasifikavimo taisykles ir galėjo įtraukti kitas finansavimo formas, kurios nėra finansų inžinerijos priemonės.
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i i 	 p r i E d a s

s c h E m i n ė 	 f i n a n s i n i o 	 s V E r to 	 s ąV o ko s , 	ta i ko m o s 	 n u o s aV o	
k a p i ta lo, 	 pa s ko lų 	 i r 	 g a r a n t i j ų 	 p r i E m o n ė m s , 	 a p Ž Va lg a

n u o s aV o 	 k a p i ta lo 	 p r i E m o n ė s

 A kapitalo fondas

Veiksmų programa

ERPF įnašas Nacionalinis įnašas

Funding vehicle
Equity Funds B
Investors C, D

Bankai

5 milijonai eurų

10 milijonų eurų

1 milijonas eurų 4 milijonai eurų

Finansavimo
 priemonė 

B kapitalo fondai
C, D investuotojai

10 milijonų eurų

MVĮ MVĮ MVĮ MVĮ MVĮ MVĮ

20 milijonų eurų

+

sverto	koeficientas:

mvį	finansuoti	turimos	lėšos:	20	mln.	
finansavimas	pagal	veiksmų	programą:	5	mln.

sverto	koeficientas	=	4

Pastabos:
 ο Ši scheminė apžvalga yra pateikta tik kaip pavyzdys.

 ο Viešieji įnašai – tai nustatytos veiksmų programos lėšos.
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i i 	 p r i E d a s

pa s ko lo s

Paskolų fondas 

Veiksmų programa

ERPF įnašas Nacionalinis įnašas

Skolinimo 
įstaiga

Kapitalo rinkos

Bankai
5 milijonai eurų

10 milijonų eurų

MVĮ MVĮ MVĮ MVĮ MVĮ MVĮ

18 milijonų eurų

8 milijonai eurų

2 milijonai eurų+1 milijonas eurų

sverto	koeficientas:

mvį	finansuoti	turimos	lėšos:	18	mln.	 	
finansavimas	pagal	veiksmų	programą:	3	mln.

sverto	koeficientas	=	6

Pastabos:
 ο Ši scheminė apžvalga yra pateikta tik kaip pavyzdys.

 ο Viešieji įnašai – tai nustatytos veiksmų programos lėšos.
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i i 	 p r i E d a s

g a r a n t i j o s

Garantijų
 fondas

 Veiksmų programa

ERPF įnašas Nacionalinis įnašas

MVĮ kredito rizikos 
portfelis

Bankai

MVĮ MVĮ MVĮ MVĮ MVĮ MVĮ

120 milijonų eurų

Garantijos 6 milijonų eurų portfelio
nuostoliams padengti (pinigų srautų nėra)

120 milijonų eurų

+
- -

 - 
- 

- -
 - 

2 milijonai eurų 2 milijonai eurų

sverto	koeficientas:

mvį	finansuoti	turimos	lėšos:	120	mln.	
finansavimas	pagal	veiksmų	programą:	6	mln.

sverto	koeficientas	=	20

Pastabos:
 ο Ši scheminė apžvalga yra pateikta tik kaip pavyzdys.

 ο Viešieji įnašai – tai nustatytos veiksmų programos lėšos.
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i i i 	 p r i E d a s

r i n ko j E 	ta i ko m ų 	 p r i E m o n i ų 	 i r 	 i n s t r u m E n t ų 	 paV y z d Ž i a i

dotacijos,	dErinamos	su	sėkmės	atlygiu:	moital	paVyzdys,	izraElis

Nors izraelyje dauguma pagalbos mVĮ schemų (mttp fondai, technologijos inkubatoriai, „Heznek“,…) naudo-
jasi neatlygintinomis dotacijomis, dotacija išmokama su sąlyga, kad mVĮ paramos gavėja sėkmės atveju turi 
mokėti atlygį. Atlygis apskaičiuojamas atsižvelgiant į pardavimo apimtis arba pelną. dotacijų, derinamų su 
sėkmės atlygiu, privalumas tas, kad jos ne tokios sudėtingos kaip finansų inžinerijos priemonės, o  dėmesys 
skiriamas mVĮ, turinčioms potencialą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje. daugiau informacijos – 
http://www.moital.gov.il

spEcialios	paskirtiEs	inVEsticiniai	instrumEntai

 ο europos	ekonomikos	atgaivinimo	programa: EEAp – nuolatinis nacionalinis fondas, kurį KfW valdo Vokie-
tijos įmonių labui ir kurio viena iš pagrindinių savybių yra atsinaujinamasis pobūdis. daugiau informacijos – 
http://www.bundesfinanzministerium.de/

 ο izraelio	„jozma“	(yozma)	fondas: Kai jis dar buvo valstybės fondas, jis veikė pagal viešųjų lėšų ir privačių 
investuotojų lėšų bendrojo investavimo principą taikant privalomą minimalų sverto koeficientą – 2,5. Jis 
investavo į aukštųjų technologijų sektoriuose veiklą pradedančias izraelio bendroves. pagrindinė šios pro-
gramos ypatybė ta, kad ir izraelio vyriausybė, ir privatūs investuotojai galėjo dalytis pelną pagal pari passu 
principą. Kadangi privačiojo sektoriaus partneriams buvo suteikta pasirinkimo teisė įsigyti vyriausybės dalį 
per pirmus 5 metus tarifu, kurį sudarė LiBor+1 ir sėkmės atlygis pagal iki finansavimo laikotarpio pabaigos 
gautus rezultatus, vyriausybė galėjo vėliau reinvestuoti šias pajamas į naujus fondus arba mVĮ. izraelio vy-
riausybei „Jozma“ davė 40 mln. JAV dolerių pelną. daugiau informacijos – http://www.yozma.com/overview/

 ο europos	mikrofinansų	priemonė	„progress“ : pagal Komisijos parengtą Europos mikrofinansų priemonę 
„progress“ finansavimas neteikiamas tiesiogiai mVĮ, tačiau mikrofinansų įstaigoms sudaromos sąlygos Es 
šalyse daugiau joms skolinti. tai daroma išduodant garantijas mikrofinansų įstaigoms, pagal kurias su jomis 
dalijamasi rizika, ir didinant mikrokreditų skaičių finansuojamomis priemonėmis (pvz., paskolų ir nuosavo 
kapitalo). daugiau informacijos – http://ec.europa.eu/social/

 ο pietryčių	europai	paramą	teikiantis	fondas	(efse) : EFsE pagrindinė investicinė veikla apima pasirinktų 
skolinimo įstaigų partnerių refinansavimą pietryčių Europoje ir Europos rytų kaimynystės regione per pagrin-
dines arba subordinuotąsias kredito linijas, kai paskolos gavėjas įsipareigoja toliau skolinti lėšas galutinėms 
tikslinėms grupėms, įskaitant labai mažas ir mažąsias įmones ir mažas pajamas gaunančius privačius namų 
ūkius. Šis fondas užsiima plataus masto rėmimo veikla. Jame dalyvauja tarptautinės finansų įstaigos (pvz., 
Erpd, EiB, KfW ir kt.), Komisija, viešos ir privačios finansų įstaigos. daugiau informacijos – http://www.efse.lu
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santrauka

iv.	
Finansinių priemonių atsinaujinimo aspektas negali būti 
būdingas f inansinėms pr iemonėms,  įgyvendinamoms 
pagal kitas politikos sritis, kurioms skiriami ištekliai grąžinti 
finansinėms priemonėms įgyvendinti investicinio laikotar-
pio pabaigoje arba, likvidavimo atveju, turi būti grąžinti 
į Es biudžetą. Šis struktūrinių fondų reglamentuose1 nusta-
tytas specialus požymis bus išlaikytas ir ateityje2.

vii.	a)	
Komisija sutinka, kad svarbu finansuoti finansines priemo-
nes, kurios atitinka finansavimo trūkumo analizėje nurody-
tus poreikius. 

Į atitinkamas Audito rūmų pastabas iš dalies atsižvelgiama 
pasiūlyme dėl Bendri jos paramos sistemų reglamento 
Com(2011) 662 galutinis.

vii.	b)	
2007–2013 m. laikotarpio reglamentavimo sistema galėjo 
būti nepakankamai išsami, kad būtų galima sukurti rei -
kiamą aplinką reikšmingam sanglaudos politikos pagalbos, 
teikiamos finansų inžinerijos priemonėmis, padidinimui.

Komisijos pasiūlymuose, sk ir tuose k itam programavimo 
laikotarpiui, atsižvelgiama į ankstesniais laikotarpiais įgytą 
patirtį ir numatoma išsami įgyvendinimo sistema.

vii.	c)	
tokius vėlavimus daugeliu atvejų galima paaiškinti tuo, kad 
sanglaudos politikos priemonės buvo naujos ir kad įtakos 
turėjo su valstybės pagalba susiję klausimai. iš ErpF finan-
suojamos finansinės priemonės įgyvendinamos pasidalija-
mojo valdymo būdu. tarp subsidiarumo principo taikymo 
(valstybės narės ir jų valdymo institucijos įgyvendina lėšas 
regioniniu mastu kuo arčiau galutinių gavėjų, atsižvelgiant 
į skirtingus jų poreikius) ir lėtesnio įgyvendinimo padarytas 
tam tikras kompromisas.

1 Komisijos reglamento (EB) 1685/2000 8 taisyklė 2.6 dalyje, tarybos 
reglamento (EB) 1083/2006 78 straipsnio 7 dalis.

2 Kaip Komisija pasiūlė Komisijos pasiūlymo dėl bendrųjų nuostatų, 
2014–2020 m. taikytinų pagal pasidalijamojo valdymo principą valdomiems 
fondams (2011 m. spalio 6 d. Com(2011) 615), 38 ir 39 straipsniuose.
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viii.	a)	
Komisija pritaria šiai rekomendacijai, kurią apima Komisijos 
pasiūlymas dėl naujos sanglaudos politikos sistemos3.

Šis reikalavimas bus išsamiai išdėstytas įgyvendinimo teisės 
akte.

viii.	b)	
Kiek tai susiję su būsimu programavimo laikotarpiu, labiau-
siai bus siekiama užtikrinti, kad kiekviena finansinė prie-
monė būtų įgyvendinama „remiantis ex ante vertinimu, per 
kurį nustatytas rinkos nepakankamumas, nepakankamai 
optimali investavimo aplinka arba investavimo poreikiai“. 
tvirtinant veiksmų programas, labiausiai bus siekiama užti-
krinti, kad jos atitiktų Es2020 strateginius prioritetus, kad 
būtų nurodytos / įvykdytos ex ante sąlygos ir kad būtų įver-
tintas siūlomos paramos rūšies pagrindimas.

viii.	c)	
Atsižvelgiant į tai, kad tikėtina, jog ateityje finansinės prie-
monės taps svarbesnės, į Komisijos pasiūlymus dėl būsimų 
Bendrijos paramos sistemų reglamentų įtrauktos išsames-
nės ir aiškesnės finansinių priemonių naudojimo taisyklės. 
Šios taisyklės grindžiamos dabartiniu programavimo laiko-
tarpiu sukaupta patirtimi ir bus išsamiai išdėstytos įgyven-
dinimo teisės akte.

viii.	d)	
Komisija pritaria šiai rekomendacijai, kurią jau apima Komi-
sijos pasiūlymai dėl naujos sanglaudos politikos sistemos. 
Į šiuos pasiūlymus taip pat įtrauktos specialios nuostatos 
dėl finansinių priemonių stebėjimo ir ataskaitų apie jas tei-
kimo. Be to, Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad jau dabarti-
niu programavimo laikotarpiu ji sugebėjo surinkti svarbios 
stebėjimo informacijos apie dabartines finansines priemo-
nes, nepaisant to, kad valstybės narės nebuvo teisiškai įpa-
reigotos pateikti tokią informaciją.

viii.	e)	
Komisija pritaria Audito rūmų rekomendacijai dėl rinkoje 
įprastų priemonių, kuri įtraukta į pasiūlymą dėl naujo pro-
gramavimo laikotarpio.

3 Komisijos pasiūlymo Com(2011) 615 32 straipsnis, pagal kurį reikalaujama, 
kad finansinės priemonės būtų įgyvendinamos „remiantis ex ante vertinimu, 
per kurį nustatytas rinkos nepakankamumas, nepakankamai optimali 
investavimo aplinka arba investavimo poreikiai“.

viii.	f )	
Komisija gali sutikti su šios rekomendacijos tikslais. pasiū-
lymuose dėl naujos sanglaudos politikos sistemos Komi-
sija suteikė galimybę valstybėms narėms prisidėti prie Es 
masto priemonių. Be to, juose nustatytos paskatos, jeigu 
visa prioritetinė kryptis vykdoma pasitelk iant finansinę 
priemonę4.

Vis dėlto pagrindiniai sanglaudos politikos elementai – 
kad sanglaudos politikos programas ir susijusius veiksmus 
(įskaitant finansines priemones) įgyvendintų nacionalinės 
arba regioninės valdžios institucijos pagal pasidalijamojo 
valdymo principą.

viii.	g)	
2014–2020 m. laikotarpiu sverto ir atsinaujinimo sąvokos 
bus toliau plėtojamos antrinės teisės aktuose, jos bus kuo 
labiau derinamos su visų priemonių, kurias įgyvendinant 
teikiamas Es biudžeto finansavimas, kaip numatyta Komisi-
jos komunikate Com(2011) 662 dėl „Es nuosavo kapitalo ir 
skolos platformų“, sąvokomis ir jos bus taip pat reglamen-
tuojamos deleguotajame akte dėl iš dalies pakeisto Finan-
sinio reglamento Viii antraštinės dalies. Vis dėlto siekiant 
didelių sverto koeficientų, turi būti atsižvelgiama į sanglau-
dos politikos viešosios politikos tikslus.

viii.	h)	
Komisija sutinka su Audito rūmų rekomendacijoms, kad, 
vykdant sanglaudos politiką, reikia gerinti teisinę finansi-
nių priemonių įgyvendinimo sistemą. Komisijos nuomone, 
pasinaudojus dabartiniu ir ankstesniu programavimo lai-
kotarpiais įgyta patirtimi ir patobulinus reglamentavimo 
sistemą pagal Audito rūmų rekomendacijas, f inansinės 
priemonės turėtų būti toliau naudojamos, kaip svarbios 
sanglaudos politikos įgyvendinimo priemonės. Jos taip pat 
gali būti panaudotos naujose teminėse srityse, kad tvariau 
ir veiksmingiau panaudojant Es išteklius, būtų padedama 
siekti sanglaudos politikos tikslų.

4 Komisijos pasiūlymo Com(2011) 615 110 straipsnio 5 dalis.
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įvaDas

8.
2011 m. liepos mėn. valstybės narės pateikė Komisijai duo-
menų apie savanoriškai įgyvendinamas finansų inžinerijos 
priemones.

Atsižvelgiant į siūlomą dabartinių struktūrinių fondų regla-
mentų pakeitimą ir k itą šių reglamentų laikotarpį (2014–
2020 m.), valstybėms narėms tokią informaciją reikės teikti 
reguliariai.

12.
Komisija kitaip supranta Es įnašo didinamojo poveikio ver-
tinimą. Žr. 102 dalį ir atsakymą 5.

auDito	apimtis	ir	metoDas

25.
Atask aitoje nurodytos tarptautiniu mastu pr ipažintos 
programos turi trūkumų ir negali būti naudojamos kaip 
lyginamieji  standartai Es sanglaudos polit ikos priemo-
nėms, kadangi sanglaudos politikos tikslai ir reglamen-
tavimo sistema turi specifinių požymių, kurių nėra kitose 
programose.

pastabos

31.
Komisija sutinka, kad programavimo lygmeniu nebuvo 
tokių teisinių reikalavimų. Vis dėlto kiekvienos finansų inži-
nerijos priemonės lygmeniu yra teisinis trūkumo vertinimo 
reikalavimas. Finansavimo susitarime turėtų būti atsižvelgta 
į šio vertinimo rezultatą.

Į Komisijos pasiūlymą, skirtą 2014–2020 m., įtrauktas rei-
kalavimas, kad ex ante vertinimas, be kita ko, turėtų apimti 
siūlomos paramos rūšies pagrindimą.

34.
rengiant trūkumo vertinimus, dauguma 2000–2006 m. pro-
gramų dar buvo vykdomos.

5 tokia koncepcija buvo išdėstyta Komisijos komunikate Europos 
parlamentui ir tarybai – Naujos kartos naujoviškų finansinių priemonių – 
Es nuosavo kapitalo ir skolos platformų – programa, 2011 m. spalio 19 d. 
Komisijos komunikato Com(2011) 662 2.3.4 skirsnyje.

38.
trūkumo vertinimus vykdė EiF, Es įstaiga, turinti konkrečios 
patir ties ir atsakinga už paramos iš Es biudžeto teik imą 
įmonėms, todėl nepriklausomo vertinimo neprireikė.

40.
Komisija ir EiF pateikė išsamias ataskaitas atitinkamoms 
susijusių valstybių narių institucijoms. Nacionalinės institu-
cijos galėjo laisvai pasirinkti skelbti išsamias ataskaitas, kai 
kurios iš jų taip ir padarė 6.

bendras	atsakymas	į 43–44	dalių	pastabas
Komisija pripažįsta, kad dabartiniuose struktūrinių fondų 
reglamentuose ir Finansiniame reglamente nėra specialių 
nuostatų dėl rizikos kapitalo, paskolų ir garantijų fondų.

Vis dėlto siūlomuose struktūrinių fondų reglamentuose, 
sk ir tuose 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui, taip 
pat pasiūlyme dėl Finansinio reglamento peržiūros yra išsa-
mių šios srities nuostatų. 

Be to, Komisija užtikrino, kad abu pasiūlymų rinkiniai būtų 
vienas su kitu susieti.

46.
Komisija labai stengėsi patobulinti sanglaudos politikos 
finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo gairių sistemą. 
2007 ir 2008 m. Komisijos paskelbtuose aiškinamuosiuose 
raštuose nagrinėti k lausimai,  kuriems tuo metu reikėjo 
specialaus išaišk inimo. 2011 m. vasario mėn. Komisijos 
paskelbtas aiškinamasis raštas yra išsamesnis, jame apta-
riami daug įvairesni klausimai, kuriuos iškėlė nacionalinės 
valdžios institucijos ir  susiję par tneriai ,  įgyvendindami 
finansų inžinerijos priemones daugelyje valstybių narių ir 
regionų.

6 http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/funds/2007/jjj/doc/pdf/
jeremie_sme_access.pdf
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47.
Nors Komisijos aiškinamieji raštai nėra teisiškai privalomi, 
juose pateikiamos viešosioms institucijoms, specialistams, 
gavėjams arba potencialiems gavėjams ir kitoms įstaigoms 
skirtos techninės gairės, kaip aiškinti ir taikyti Es taisykles 
šioje srityje, remiantis galiojančia Es teise.

47.	pirma	įtrauka	
Komisija nurodo savo atsakymus į atitinkamų tolesnių dalių 
pastabas.

47.	antra	įtrauka	
Komisija nurodo savo atsakymus į atitinkamų tolesnių dalių 
pastabas.

47.	trečia	įtrauka	
Komisija nurodo savo atsakymus į atitinkamų tolesnių dalių 
pastabas.

47.	ketvirta	įtrauka	
Komisija nurodo savo atsakymus į atitinkamų tolesnių dalių 
pastabas.

48.
2014–2020 m. laikotarpiu Komisija ketina įvesti nuostatas 
dėl įgyvendinimo sistemos sverto, kartu užtikrindama gali-
mybę pakankamai lanksčiai suderinti kiekvieno produkto 
savybes, pašalinti kiekvieną rinkos trūkumą, pasiekti gavė-
jus ir įtraukti finansų tarpininkus.

Kiek tai susiję su atsinaujinančio finansavimo nuostatomis, 
jos išsamiai išdėstytos 2011 m. Komisijos aiškinamajame 
rašte 7. pateikiamos nuorodos į sanglaudos politikos teisinės 
sistemos 8 atsinaujinantį pobūdį.

išsami informacija apie tai, kaip ir kada ši sąvoka taikytina, 
sk iriasi, prik lausomai nuo finansinės priemonės rūšies ir 
regiono (trūkumo vertinime bus parodyti specialios finan-
sinės priemonės poreikiai ir požymiai). todėl finansavimo 
susitarimuose reikėtų atsižvelgti į šią išsamią informaciją.

bendras	atsakymas	į 49–50	dalių	pastabas
2000–2006 ir 2007–2013 m. struktūrinių fondų reglamen-
tuose leidžiama pakartotinai panaudoti išteklius neribotą 
laikotarpį, kol j ie bus išnaudoti. Vis dėlto 2014–2020 m. 
laikotarpiu Komisijos pasiūlymuose numatomas minimalus 
10 metų laikotarpis.

51.
Komisija sutinka su Audito rūmų pastaba. dabartiniu laiko-
tarpiu pagal reglamentus reikalaujama, kad išteklius, kurie 
iš investicijų grąžinti veiklai vykdyti, mVĮ naudai pakartoti-
nai panaudotų atitinkamos valstybės narės kompetentin-
gos institucijos. Komisija siūlo, kad 2014–2020 m. laikotar-
piu valstybės narės turėtų taikyti nuostatas, kuriomis bent 
dešimt metų būtų užtikrintas finansinių priemonių atsinau-
jinimo pobūdis.

52.
dėl klausimo, kurį iškėlė Audito rūmai, vykdydami patiki-
nimo pareiškimo auditą, imtasi tolesnių veiksmų. Atitin-
kamos likvidavimo nuostatos vėliau iš dalies pakeistos, 
kad atitiktų reglamento 1083/2006 78 straipsnio 7 dalies 
nuostatas.

53.	
Vadovaudamasi pasidalijamojo valdymo ir subsidiarumo 
principais, Komisija detaliai nestebi atskirų veiksmų įgyven-
dinimo. Nacionalinės valdžios institucijos atsako už tai, kad 
atskiri veiksmai būtų įgyvendinami pagal galiojančias tei-
sines nuostatas. 2011 m. Komisija parengė audito sistemą, 
kurią taiko kartu su valstybių narių audito institucijomis, 
kad ik i programų užbaigimo galėtų tikrinti, ar finansinės 
priemonės įgyvendinamos teisingai.

7 5.2 ir 9.2 skirsniai, kadangi jie atitinka teisinius įsipareigojimus pagal 
reglamento 1083/2006 78 straipsnio 7 dalį ir reglamento 1828/2006 
43 straipsnio 3 dalies d punktą ir 44 straipsnio 2 dalies i punktą.

8 reglamento 1083/2006 78 straipsnio 7 dalies antra pastraipa dėl išteklių, 
kurie iš investicijų grąžinti veiklai vykdyti, panaudojimo ir reglamento 
1828/2006 43 straipsnio 3 dalies d punktas ir 44 straipsnio 2 dalies i punktas, 
susiję su finansavimo susitarimo nuostatomis dėl pakartotinio grąžintų 
išteklių panaudojimo.
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54.
Kontroliuojantysis fondas turi turėti tam tikrų likvidumo 
priemonių, kad galėtų užtikrinti sklandų investavimą į įmo-
nes. investicinėje strategijoje ir (arba) verslo plane, kurie 
būtini pagal reglamentus, turi būti tinkamai apskaičiuotos 
reikiamos lėšos.

2008 ir 2011 m. aiškinamuosiuose raštuose Komisija reko-
mendavo valstybėms narėms arba valdymo institucijoms 
riboti įnašų į fondus mokėjimus, t. y. reikalauti atlikti tokius 
mokėjimus etapais, laikantis susijusios investicinės strategi-
jos ir (arba) verslo plano.

Komisijos pasiūlymuose dėl 2014–2020 m. reglamento 
numatoma griežtesnė drausmė, nustatant,  kad finansų 
inžinerijos priemonėms skirtos išmokėtos sumos turi būti 
veiksmingai investuotos į galutinį gavėją.

55.
Komisija nurodo savo atsakymą į 31 dalies pastabas.

56.
Komisija nurodo savo atsakymą į 54 dalies pastabas.

58.
Lengvatinio režimo taikymas privačiajam sektoriui, kaip 
numatyta reglamentuose, yra svarbus veiksnys, siekiant 
pritraukti privačius investuotojus bendrai su viešosiomis 
lėšomis investuoti į tokias sritis, kurioms būdinga didelė 
rizika ir (arba) maža grąža, siekiant viešosios politikos tikslų.

Bendras tikslas – šalinti rinkos nepakankamumą, kai finansų 
inžinerijos priemonės įgyvendinamos iš struktūrinių fondų 
lėšų, dėl ko gali būti netaikomas pari passu principas. Visos 
ne pari passu priemonės turi atitikti Komisijos nustatytas 
valstybės pagalbos taisykles.

59.
Lengvatinio režimo taikymas susijęs tik su pajamomis ir 
kitomis iš investicijų gautomis įplaukomis, kaip numatyta 
reglamentuose 9.

9 reglamento 1828/2006 43 straipsnio 5 dalis ir reglamento 1685/2000
8 taisyklės 2.6 dalis.

60.
Komisija aiškinamajame rašte 10 mano, kad remiantis vals-
tybės pagalbos teisės aktais, investavimas turi būti vyk-
domas pagal pari passu principą. Vis dėlto, jeigu patvirti-
nama speciali valstybės pagalbos schema, galimi ir įvairūs 
susitarimai.

Vykdydama investicinę strategiją ir verslo planą, kiekviena 
valdymo institucija turi priimti sąmoningą politinį spren-
dimą dėl privačiojo sektoriaus dalyvavimo, vykdant viešo-
sios politikos tikslus, lygio ir lėšų iš perviršio, kurias tikimasi 
sutelkti, lygio.

61.
Audito rūmų nurodytų atvejų negalima laikyti nepagrįsto 
lengvatinio režimo taikymo privatiems investuotojams 
atvejais. skirstant išteklius, kurie grąžinami fondams, pir-
miausia buvo pasir inkta grąžinti  esamą skolą,  s iek iant 
sumažint i  fondų įs ipareigoj imus ( įsk aitant  palūk anas 
už skolą) ir  leisti  naudoti l ikvidžius ištek l ius tolesniam 
investavimui.

62.
pelno apribojimo išlygos atitinka reglamentus. Lengvatinio 
režimo taikymas yra svarbus veiksnys, siekiant pritraukti 
privačius investuotojus bendrai su viešosiomis lėšomis 
investuoti į tokias sritis, kurioms būdinga didelė rizika ir 
(arba) maža grąža, siekiant viešosios politikos tikslų. 

63.
struktūriniai fondai neturėtų būti naudojami tik finansuoti 
įprastai įmonių, kurios neatitinka tinkamumo reikalavimų 
pagal reglamentą 11, veiklai. Galimybė finansuoti apyvartinį 
kapitalą, kai plečiamas verslas, jau buvo numatyta 2007 m. 
liepos 16 d. Komisijos aiškinamajame rašte ir toliau plėtota 
2011 m. vasario 21 d. Komisijos aiškinamajame rašte, sie -
kiant aiškiau nurodyti, kad apyvartinio kapitalo finansavi-
mas ankstyvuosiuose etapuose, arba kaip naujų įmonių 
parengiamojo etapo kapitalo dalis, yra priimtinas.

10 CoCoF 10-0014004 8.1.7 ir 8.1.8 dalys.

11 reglamento 1828/2006 45 straipsnyje numatyta parama įmonėms tik jas 
steigiant, ankstyvuosiuose etapuose, įskaitant parengiamojo etapo kapitalą 
ar plėtrą.
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64.
struktūrinių fondų reglamente nurodytas terminas „plė-
tra“ atitinka valstybės pagalbos teisės aktų aišk inimą ir 
terminus 12.

65.
2011 m. Komisijos gairės buvo toliau plėtojamos, siekiant 
aišk iai  nurodyti ,  kad apyvar tinio kapitalo f inansavimas 
ankstyvuosiuose etapuose, arba kaip naujų įmonių paren-
giamojo etapo kapitalo dalis, yra galimas. Šiuo atžvilgiu 
Komisija nesutinka su Vengrijos valdymo institucijos pas-
taba, kad buvo sunku suprasti sąlygas.

Komisijos nuomone, tai ,  kad valstybė narė nefinansavo 
apyvartinio kapitalo pagal ErpF, yra gera praktika, atitin-
kanti sanglaudos politiką.

66.
teritorinis aspektas ir nepakankama kritinė masė turi įta-
kos f inansinės priemonės patrauk lumui ir  tam tik roms 
finansinėms sąlygoms (gana didelės valdymo sąnaudos). 
Šie aspektai žinomi a priori  (verslo plane / strategijoje), 
o vėliau juos turėtų įvertinti valdymo institucija.

68.
Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, kuriuo remiasi 
Audito rūmai, grindžiamas finansine priemone, kuria įgy-
vendinama įmonių politika. todėl jos nereikėtų lyginti su 
regionine politika, kuria siekiama skirtingų tikslų 13.

69.
Komisijos nuomone, Audito rūmų paminėtų pavyzdžių 
negalima lyginti su finansų inžinerijos priemonėmis, įgy-
vendinamomis pagal  sanglaudos pol i t ik ą .  Š ie  atveja i 
nesusiję su sanglaudos politikos tikslais,  kurie išdėstyti 
sutartyje 14.

12 Bendrijos valstybės pagalbos gairių rizikos kapitalo investicijoms į mVĮ 

skatinti (2006) 4.3.2 skirsnis.

13 sanglaudos politikos tikslas – sukurti naujų galimybių ir sumažinti regionų 
pajamų lygio skirtumus, o mVĮFp tikslas – padidinti konkurencingumą 
Europos mastu.

14 Kiek tai susiję su ekonomine, socialine ir teritorine sanglauda bei tikslu 
mažinti „regionų plėtros lygio skirtumus ir nepalankiausias sąlygas turinčių 
regionų atsilikimą.“

71.
2007 m. susitarta dėl veiksmų programų asignavimų. tuo 
metu tam tikruose regionuose / šalyse nebuvo trūkumo 
vertinimų ir strategijų. daugeliui valstybių narių tai buvo 
pirmasis bandymas kurti finansines priemones. todėl pagal 
atitinkamas programas nesusidarė tam tikra kritinė masė.

72.
Komisija sutinka su nuomone, kad kontroliuojančiajam fon-
dui būtina kritinė masė, tačiau ji mano, kad tam tikromis 
aplinkybėmis, siekiant sanglaudos politikos tikslų, galima 
pateisinti mažesnio dydžio fondus.

bendras	atsakymas	į 75–76	dalių	pastabas
Valdymo inst i tuci jos  i r  fondų valdytoja i  nusprendė i r 
sutiko įgyvendinti tokius fondus, remiantis jų potencialiu 
įgyvendinamumu.

78.
pagal struktūriniams fondams taikomą politiką ir teisinę sis-
temą valdymo institucijos yra atsakingos už atskirų veiksmų 
tvirtinimą, stebėjimą ir kontrolę. Komisija turi įsitikinti, kad 
valstybės narės parengia adekvačias valdymo ir kontrolės 
sistemas.

Valstybės narės prašė rekomendacijų dėl 2007–2013 m. 
nuostatų, susijusių ne tik su finansų inžinerija, bet ir su 
k itais svarbiais įgyvendinimo aspektais,  o  Komisija šias 
rekomendacijas pateikė.

79.	
2011 m. vykdant tą patį  vidaus auditą,  imtasi  tolesnių 
veiksmų ir padaryta išvada, kad buvo atsižvelgta į  Audito 
rūmų paminėtos ataskaitos rekomendacijas, todėl šis klau-
simas laikomas išspręstu.

80.	
regioninės politikos generaliniame direktorate įsteigto 
finansų inžinerijos skyriaus misija yra platesnė.

81.	
remiantis Vidaus audito ataskaita,  aprašytos situacijos 
nebėra. Valstybėms narėms suteiktos išsamios rekomenda-
cijos, sustiprinti darbiniai susitarimai su kitais Gd, taip pat 
pagerintas vidinis keitimasis informacija ir mokymai.
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82.
remtis Komisijos atsakymu į 78 dalies pastabas.

88.
Finansų inžinerijos priemonių kūrimas pagal struktūrinius 
fondus kai kurioms valstybėms narėms buvo visiškai naujas 
dalykas, susijęs su mokymosi procesu. Būsimu programa-
vimo laikotarpiu arba toliau veiks jau įsteigti fondai, arba 
galima įsteigti naujus fondus, pagrįstus Komisijos pasiūly-
tais modeliais, – tikimasi kad taip bus išvengta vėlavimo.

90.
ištekliai, nepanaudoti per finansų inžinerijos priemones, 
gali būti perskirstyti kitokiu pagalbos pavidalu.

91.
2007 m. EiF ir Graikija pasirašė JErEmiE kontroliuojančiojo 
fondo susitarimą, kurio pradinė suma buvo 100 mln. Eur, 
o raštas dėl susijusių sąnaudų pasirašytas 2008 m. spalio 
mėn. 2009 m. birželio mėn. Graikija pervedė 100 mln. Eur 
sumą iš Es ErpF lėšų į JErEmiE fondą, kad ji būtų trans-
formuota į finansų inžinerijos priemones, siekiant suteikti 
daugiau galimybių Graikijos mVĮ gauti finansavimą.

2010 m. spalio 5 d. Graikija ir EiF sudarė finansavimo susi-
tarimą, kurio tikslas, be k ita ko, buvo iš naujo suformu-
luoti ir pakeisti pradinį finansavimo susitarimą ir raštą dėl 
sąnaudų bei padidinti atitinkamą sumą nuo 100 mln. Eur 
iki 250 mln. Eur. papildomos 150 mln. Eur lėšos, pervestos 
į kontroliuojantįjį fondą 2010 m. lapkričio mėn. pradžioje, 
sk ir tos irt sektor iui  bei su irt susi jusiems projektams 
remti – ši sritis strategiškai yra labai svarbi Graikijai, kad ji 
galėtų skatinti inovacijas ir gerinti savo konkurencingumą.

92.
Finansavimo susitarimas, žymintis fondo veiklos pradžią, 
pasirašytas 2009 m. spalio mėn., po to atlikti pirmieji mokė-
jimai į kontroliuojantįjį fondą.

93.
Vėlavimas Lenkijoje buvo taip pat susijęs su nacionalinės 
reglamentavimo sistemos klausimais, t. y. visiems pagalbos 
gavėjams (įskaitant kontroliuojančiuosius fondus) taikomu 
reikalavimu suteikti užstatą, kuris atitiktų ErpF finansavimo 
sumą, gautą siekiant garantuoti gerą sutarties vykdymą. 
Kadangi šis reglamentas oficialiai netaikytas tik BGK, vals-
tybiniam bankui, regioninės plėtros ministerijai reikėjo iš 
dalies pakeisti šį teisės aktą. Šis procesas, konsultuojantis 
su Finansų ministerija, labai ilgai užtruko.

Vis dėlto vykstant šiam procesui, EiF bendradarbiavo su 
kitais regionais dėl įgyvendinimo pasiūlymų ir sudaromų 
sutartinių nuostatų.

bendras	atsakymas	į 95–98	dalių	pastabas
2011 m. vasario 21 d. Komisijos aiškinamajame rašte nuro-
dyti aspektai, susiję su galimu sąnaudų ir galutinių gavėjų 
mok amų mokesčių bei  valdymo sąnaudų ir  mokesčių, 
Komisijai dek laruojamų kaip reikalavimus atitinkančios 
išlaidos, neatitikimu. Kai tik Komisija nustatydavo, kad mVĮ 
taikomi papildomi mokesčiai, šie atvejai būdavo koreguo-
jami. Komisija parengė papildomas rekomendacijas, kad 
tokia padėtis nebepasikartotų.

101.
2007 m. CsEs „Lyginamajame rizikos kapitalo ir paskolų 
lėšų, kuriems teikiama struktūrinių fondų parama, tyrime“ 
yra labai naudingos informacijos apie valdymo sąnaudas. 
su tyrimo medžiaga galima susipažinti: http://ec.europa.
eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/2007_
venture.pdf

bendras	atsakymas	į 102–103	dalių	ir	5	langelio	
pastabas
Komisija k itaip supranta Es įnašo didinamojo poveik io 
vertinimą.

5	langelis	
Komisijos komunikate (Com(2011) 662 galutinis (2.3.4 skirs-
nis) pabrėžiama finansinio sverto svarba.

Komisija nurodo savo atsakymą į 104 dalies pastabas.

Komisija formalizavo didinamojo poveik io sąvoką, siek-
dama suderinti įvair ias sąvokas ir skaičiavimo metodus, 
kad įvertintų finansinių priemonių svertą, kuriam teikiama 
parama iš Es biudžeto.

104.
pagal galiojančius reglamentus sanglaudos politikos dali-
nio f inansavimo įsipareigojimas nustatytas programos 
lygiu. individualiems veiksmams (pvz., fondams) gali būti 
skiriamas arba neskiriamas nacionalinis dalinis finansavi-
mas. todėl Komisija nesutinka su Audito rūmų taikomu 
ErpF sverto apskaičiavimo metodu.
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106.
Žr. atsakymą į 25 dalies pastabas. svarbiausi sutartyje nuro-
dyti sanglaudos politikos tikslai – ekonominė, socialinė ir 
teritorinė sanglauda bei tikslas mažinti „regionų plėtros 
lygio skirtumus ir nepalankiausias sąlygas turinčių regionų 
atsilikimą.“ Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad Audito rūmų 
naudojamais lyginamaisiais rodikliais iš pradžių į šiuos tiks-
lus neatsižvelgiama.

108.
Kadangi ErpF finansuojamos nuosavo kapitalo priemonės 
daugiausia buvo įgyvendinamos tuose regionuose, kuriems 
teikiama pagalba, ir jomis buvo siekiama spręsti sektorių 
rinkos nepakankamumo problemas, Komisija mano, kad 
pasiektas sverto santykis, kurį apskaičiavo Audito rūmai, 
yra labai teigiamas 15.

109.

taik ant Komisi jos didinamojo poveik io apsk aičiavimo 
metodiką tiek struktūriniams fondams, tiek EtF, rodik lių 
skirtumai sumažėtų. Vis dėlto, Komisijos nuomone, EtF turi 
trūkumų, kad ją būtų galima naudoti kaip lyginamąjį rodiklį 
rizikos kapitalo investicijoms, remiamoms per struktūrinius 
fondus.

110.
Žr. atsakymą į 102 dalies pastabas.

111.
Žr. atsakymą į 102 dalies pastabas.

bendras	atsakymas	į 112	ir	113	dalių	pastabas
Nėra tinkama lyginti mVĮFp ir pagal sanglaudos politiką įgy-
vendinamų finansų inžinerijos priemonių.

mVĮFp – priemonė, kuria bankams suteikiamos finansinės 
paskatos teikti paskolas mVĮ. pagal mVĮFp nebuvo iš dalies 
finansuojamos paskolos, kaip buvo daroma ErpF fondų 
atveju, kuris aptartas ataskaitoje, todėl šių dviejų produktų 
negalima lyginti.

Be to, ErpF finansuojamos paskolos tiesiogiai skirtos mVĮ 
ir daugiausia – regioniniam finansavimui, kur privačiajam 
sektoriui investuoti tebėra sunkiau.

15 Bendrijos gairėse dėl valstybės pagalbos siekiant skatinti rizikos kapitalo 
investicijas į mažąsias ir vidutines įmones aiškiai apibrėžiamas viešosios 
paramos, skiriamos rizikos kapitalo investicijoms į sektorius, kuriuose 
egzistuoja rinkos nepakankamumas, atvejis. Viena iš viešosios paramos 
suderinamumo su valstybės pagalbos taisyklėmis sąlygų yra ta, kad „ne 
mažiau kaip 50 % lėšų investicijoms pagal rizikos kapitalo priemonę turi 
skirti privatūs investuotojai, o priemonių, skirtų mVĮ remiamuose regionuose, 
atveju – ne mažiau kaip 30 % priemonės lėšų.

išvaDos	ir	rekomenDacijos

116.
Komisijos nuomone, veiksmų programos 16 ex ante  verti-
nimo reikalavimas yra kaip finansų inžinerijos priemonių, 
kaip specialios rūšies pagalbos, trūkumo vertinimas.

117.
Komisija sutinka, kad svarbu finansuoti finansines priemo-
nes, kurios atitinka finansavimo trūkumo analizėje nurody-
tus poreikius.

Į atitinkamas Audito rūmų pastabas iš dalies atsižvelgiama 
pasiūlyme dėl Bendri jos paramos sistemų reglamento 
Com(2011) 662 galutinis. išsamesnės nuostatos bus įtrauk-
tos į antrinius teisės aktus.

trūkumo vertinimai turėtų būti atitinkamos kokybės.

118.
Kiekvienas trūkumo vertinimas buvo pateiktas susijusiai 
valdymo institucijai ir atitinkamoms Komisijos tarnyboms, 
kad į juos būtų atsižvelgiama skirstant sanglaudos politikos 
išteklius ir nustatant bei atrenkant finansuotinus veiksmus. 
trūkumo vertinimus vykdė EiF, Es įstaiga, turinti konkrečios 
patir ties ir atsakinga už paramos iš Es biudžeto teik imą 
įmonėms, naudojant finansines priemones.

1	rekomendacija	a)	
Komisija pritaria šiai rekomendacijai, kuri įtraukta į Komisi-
jos pasiūlymą dėl naujos sanglaudos politikos sistemos 17.

Šis reikalavimas bus išsamiai išdėstytas įgyvendinimo teisės 
akte.

16 pagal reglamento 1260/1999 41 straipsnį reikalaujama, kad ex ante 
vertinimas, be kita ko, apimtų: valstybės narės, regiono ar susijusio sektoriaus 
privalumų, trūkumų ir galimybių analizę; strategijos ir tikslų derėjimo 
vertinimą. Jame turėtų būti atsižvelgiama į mažųjų ir vidutinių įmonių 
padėtį.

17 Komisijos pasiūlymo Com(2011) 615 32 straipsnis, pagal kurį reikalaujama, 
kad finansinės priemonės būtų įgyvendinamos „remiantis ex ante vertinimu, 
per kurį nustatytas rinkos nepakankamumas, nepakankamai optimali 
investavimo aplinka arba investavimo poreikiai“.
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1	rekomendacija	b)	
Kiek tai susiję su būsimu programavimo laikotarpiu, labiau-
siai bus siekiama užtikrinti, kad kiekviena finansinė prie -
monė būtų įgyvendinama „remiantis ex ante vertinimu, per 
kurį nustatytas rinkos nepakankamumas, nepakankamai 
optimali investavimo aplinka arba investavimo poreikiai“. 
tvirtinant veiksmų programas, labiausiai bus siekiama užti-
krinti, kad jos atitiktų Es2020 strateginius prioritetus, kad 
būtų nurodytos / įvykdytos ex ante sąlygos ir kad būtų įver-
tintas siūlomos paramos rūšies pagrindimas.

119.
2007–2013 m. laikotarpio reglamentavimo sistema galėjo 
būti nepakankamai išsami, kad būtų galima sukurti rei-
kiamą aplinką reikšmingam sanglaudos politikos pagalbos, 
teikiamos finansų inžinerijos priemonėmis, padidinimui.

2007 ir 2008 m. Komisijos paskelbtuose aiškinamuosiuose 
raštuose mėginta spręsti klausimus, kurie tuo metu buvo 
nurodyti kaip neaiškūs. 2011 m. vasario mėn. Komisijos 
aiškinamajame rašte pateiktos išsamesnės susijusios reko-
mendacijos, pagrįstos patirtimi, įgyta įgyvendinant lėšas 
ankstesniais metais.

Komisijos pasiūlymuose, sk ir tuose k itam programavimo 
laikotarpiui, atsižvelgiama į ankstesniais laikotarpiais įgytą 
patirtį ir numatoma išsami įgyvendinimo sistema.

120.
sanglaudos politikos programas įgyvendina nacionalinės 
arba regioninės valdžios institucijos pagal pasidalijamojo 
valdymo principą. tai pagrindinis aspektas, kuris visiškai ati-
tinka subsidiarumo ir proporcingumo principus. Netgi jeigu 
ateityje Komisijos pasiūlymuose dėl Bendrijos paramos sis-
temų reglamentų būtų numatyta galimybė nacionalinėms 
ir regioninėms valdžios institucijoms prisidėti prie Es lygio 
priemonių sanglaudos politikos ištekliais, tai būtų taikytina 
tik investicijoms, atitinkančioms konkrečių sanglaudos poli-
tikos programų tikslus. Nacionalinės ir regioninės valdžios 
institucijos visada turi turėti galimybę nacionaliniu arba 
regioniniu mastu įgyvendinti priemones, skirtas jų konkre-
tiems poreikiams tenkinti.

121.
pagal struktūriniams fondams taikomą politiką ir teisinę 
sistemą už atskirų veiksmų tvirtinimą, stebėjimą ir kontrolę 
yra atsakingos valdymo institucijos 18. Komisija turi įsitikinti, 
kad valstybės narės parengia adekvačias valdymo ir kontro-
lės sistemas.

Komisi ja pabrėžia ,  k ad nepaisant to,  jog nėra teis inio 
pagrindo, per 2011 m., remdamasi valstybių narių ir val-
dymo institucijų savanoriškai pateikta informacija, ji išsa-
miai užfiksavo esamas finansų inžinerijos priemones.

2	rekomendacija	a)	
Atsižvelgiant į tai, kad tikėtina, jog ateityje finansinės prie-
monės taps svarbesnės, į Komisijos pasiūlymus dėl būsimų 
Bendrijos paramos sistemų reglamentų įtrauktos išsames-
nės ir aiškesnės finansinių priemonių naudojimo taisyklės. 
Šios taisyklės grindžiamos dabartiniu programavimo laiko-
tarpiu sukaupta patirtimi ir bus išsamiai išdėstytos antri-
nėje teisėje.

2	rekomendacija	b)	
Komisija pritaria šiai rekomendacijai, kurią jau apima Komi-
sijos pasiūlymai dėl naujos sanglaudos politikos sistemos. 
Į šiuos pasiūlymus taip pat įtrauktos specialios nuostatos 
dėl finansinių priemonių stebėjimo ir ataskaitų apie jas tei-
kimo. Be to, Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad jau dabarti-
niu programavimo laikotarpiu ji sugebėjo surinkti svarbios 
stebėjimo informacijos apie dabartines finansines priemo-
nes, nepaisant to, kad nėra jokio teisinio pagrindo tą daryti.

18 Laikantis subsidiarumo ir proporcingumo principų, reglamento 
1083/2006 60 ir 72 straipsniuose aiškiai nurodomas valdymo institucijų ir 
Komisijos atsakomybės padalijimas. Be to, reglamento 1828/2006 2–10 ir 
12–26 straipsniuose aiškiai nurodomos informacinės priemonės ir valdymo 
bei kontrolės sistemos, kurias turi turėti valdymo institucijos.
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122.	
tokius vėlavimus daugeliu atvejų galima paaišk inti tuo, 
kad sanglaudos politikos priemonės buvo naujos ir kad 
įtakos turėjo su valstybės pagalba susiję k lausimai.  Vis 
dėlto, kaip matyti iš 2011 m. atliktų priemonių užfiksavimo 
veiksmų, vidutinė finansų inžinerijos priemonių įgyvendi-
nimo pažanga nėra mažesnė už kitų veiksmų, finansuojamų 
pagal sanglaudos politiką, įgyvendinimo pažangą.

tikimasi, kad per kitą programavimo laikotarpį vykdant rin-
koje įprastas priemones, bus prisidedama prie didelio vėla-
vimo mažinimo.

123.	
2011 m. vasario mėn. Komisijos aiškinamajame rašte nuro-
dyti aspektai, susiję su galimu sąnaudų ir galutinių gavėjų 
mok amų mokesčių bei  valdymo sąnaudų ir  mokesčių, 
Komisijai dek laruojamų kaip reikalavimus atitinkančios 
išlaidos, neatitikimu. Kai tik Komisija nustatydavo, kad mVĮ 
taikomi papildomi mokesčiai, šie atvejai būdavo koreguo-
jami. Komisija parengė papildomas rekomendacijas, kad 
tokia padėtis nebepasikartotų.

124.
Žr. atsakymą į 102 dalies pastabas. Komisijos nuomone, 
Audito rūmų nustatyt i  lyginamiej i  rodik l ia i  neparodo 
skirtingų lygių intervencijos, kuri susijusi su įvairių rūšių 
lėšomis, kurios įgyvendinamos skirtingomis rinkos sąlygo-
mis, susijusios su skirtingais tiksliniais gavėjais ir tikslais, ir 
kurios įgyvendinamos pagal sanglaudos politiką.

3	rekomendacija	a)	
Komisija pritaria Audito rūmų rekomendacijai dėl rinkoje 
įprastų priemonių, kurią apima pasiūlymas dėl naujo pro-
gramavimo laikotarpio.

3	rekomendacija	b)	
Komisija gali sutikti su šios rekomendacijos tikslais. pasiū-
lymuose dėl naujos sanglaudos politikos sistemos Komi-
sija suteikė galimybę valstybėms narėms prisidėti prie Es 
masto priemonių. Be to, juose nustatytos paskatos, jeigu 
visa prioritetinė kryptis vykdoma pasitelk iant finansinę 
priemonę 19.

Vis dėlto pagrindiniai sanglaudos politikos elementai – 
kad sanglaudos politikos programas ir susijusius veiksmus 
(įskaitant finansines priemones) įgyvendintų nacionalinės 
arba regioninės valdžios institucijos pagal pasidalijamojo 
valdymo principą.

3	rekomendacija	c)	
2014–2020 m. laikotarpiu sverto ir atsinaujinimo sąvokos 
bus toliau plėtojamos antriniuose teisės aktuose, jos bus 
kuo labiau derinamos su visų priemonių, kurias įgyvendi-
nant teik iamas Es biudžeto finansavimas, kaip numatyta 
Komisijos komunikate Com(2011) 662 dėl „Es nuosavo kapi-
talo ir skolos platformų“, sąvokomis ir jos bus reglamentuo-
jamos deleguotajame akte dėl iš dalies pakeisto Finansinio 
reglamento Viii antraštinės dalies. Vis dėlto siekiant dide-
lių sverto koeficientų, turi būti atsižvelgiama į sanglaudos 
politikos viešosios politikos tikslus.

bendroji	rekomendacija
Komisija sutinka su Audito rūmų rekomendacijoms, kad, 
vykdant sanglaudos politiką, reikia gerinti teisinę finansi-
nių priemonių įgyvendinimo sistemą. Komisijos nuomone, 
pasinaudojus dabartiniu ir ankstesniu programavimo lai-
kotarpiais įgyta patirtimi ir patobulinus reglamentavimo 
sistemą pagal Audito rūmų rekomendacijas, f inansinės 
priemonės turėtų būti toliau naudojamos, kaip svarbios 
sanglaudos politikos įgyvendinimo priemonės. Jos taip pat 
gali būti panaudotos naujose teminėse srityse, kad tvariau 
ir veiksmingiau panaudojant Es išteklius, būtų padedama 
siekti sanglaudos politikos tikslų.

19 Komisijos pasiūlymo Com(2011) 615 110 straipsnio 5 dalis.
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maŽoSIoS Ir VIdutINėS ĮmoNėS Yra eS ekoNomIkoS PagrINdaS, JoS 

kurIa darbo VIetaS, INoVaCIJaS Ir geroVę. audIto rūmaI atLIko SaN-

gLaudoS PoLItIkoS fINaNSINIų PrIemoNIų, kurIoS šIomS ĮmoNėmS 

gerINa gaLImYbeS gautI fINaNSaVImą, VeIkLoS rezuLtatų audItą. 

audIto rūmaI NuStatė, kad uŽtIkrINtI šIų PrIemoNIų rezuLtatYVu-

mą Ir efektYVumą Sutrukdė dIdeLI trūkumaI, daugIauSIa SuSIJę Su 

gaLIoJaNčIų StruktūrINIų foNdų teISėS aktų NetINkamumu, Ne-

PakaNkama PoreIkIų ĮVertINImo kokYbe Ir daŽNaIS VėLaVImaIS JaS 

ĮgYVeNdINaNt. be to, gaLImYbė taIkY tI PrIVačIų INVeStICIJų fINaN-

SINĮ SVertą buVo maŽeSNė, PaLYgINtI Su kItomIS mVĮ SkIrtomIS eS 

ProgramomIS.
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