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SANTRAUKA

I.
Keliai yra labai svarbūs regioninei integracijai, ekono-
mik os  augimui ,  soc ia l ine i  p lėt ra i ,  ve iksmingam 
viešajam administravimui i r  saugumui užt ik r int i . 
Užsachario Afrikoje kelių transportu pervežama dau-
giausia keleivių ir krovinių ir tai sudaro daugiau kaip 
80 % viso prekių ir paslaugų judėjimo, todėl transporto 
poreikiai sparčiai auga.

II.
Komisija yra viena iš pagrindinių paramos Užsachario 
Afrikos kelių sektoriui teikėjų. EPF bendradarbiavimo 
su dauguma Užsachario Afrikos šalių strategijoje kelių 
transporto sektoriui sk ir iama daugiausia dėmesio. 
Finansiškai tai neabejotinai yra svarbiausias sektorius: 
1995–2011 m. šiam regionui skirta apie 7 400 milijonų 
eurų EPF lėšų.

III.
Audito Rūmai ištyrė,  ar EPF veiksmingai pr isidėjo 
užtikrinant Užsachario Afrikos kelių tinklo tvarumą: ar 
EPF remiama kelių infrastruktūra yra tvari ir ar Komisija 
veiksmingai skatina kelių infrastruktūros tvarumą. 
Atliekant auditą daugiausia dėmesio sk ir ta techni-
niam, finansiniam ir instituciniam kelių transporto 
infrastruktūros tvarumui ir tikrintos 48 programos, nuo 
1995 m. iš 8-ojo, 9-ojo ir 10-ojo EPF finansuotos šešiose 
šalyse partnerėse: Benine, Burkina Fase, Kamerūne, 
Čade, Tanzanijoje ir Zambijoje. Per savo vizitus audi-
toriai patikrino apie 2 400 km iš EPF finansuotų kelių.

IV.
Audito Rūmai daro išvadą, kad Komisijos parama tva-
raus kelių tinklo kūrimui Užsachario Afrikoje yra iš 
dalies veiksminga.
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V.
Audito Rūmų aplankytos šalys partnerės nepakankamai 
užtikrina kelių infrastruktūros tvarumą. Visose Audito 
Rūmų aplankytose šalyse partnerėse kelius daugiau 
ar mažiau yra paveikęs ankstyvas nusidėvėjimas. Dau-
guma šių šalių priėmė institucijų reformas, kurios visų 
pirma reiškia, kad bus steigiami kelių fondai ir kelių 
agentūros, ir padarė nemažą pažangą kelių priežiūros 
sr ityje. Tačiau siek iant užtikr inti t inkamą priežiūrą 
visose šiose šalyse dar reikia įveikti daug sunkumų. 
Visose Audito Rūmų aplankytose šalyse partnerėse 
išlaidos kelių priežiūrai ilgainiui didėjo, tačiau jų vis dar 
nepakanka poreikiams patenkinti. Viena iš pagrindinių 
priežasčių yra tai, kad nacionaliniuose biudžetuose 
pirmenybė teikiama kelių tinklo remontui ir atnauji-
nimui, o ne priežiūrai.

VI.
Daugumai Audito Rūmų aplankytų šalių partnerių 
nepavyko įrodyti, kad jos yra deramai įsipareigojusios 
įgyvendinti veiksmingas transporto priemonių per-
k rovos,  tur inčios didelę į tak ą numatomajai  kel ių 
eksploatavimo trukmei ir priežiūros išlaidoms, masto 
mažinimo priemones. Nėra veiksmingai užtikrinamas 
regioninių ir nacionalinių su ašių apkrova susijusių 
teisės aktų vykdymas ir per mažai dėmesio skiriama 
esminėms transporto priemonių perkrovos priežastims, 
kaip antai neteisėti kelių transporto paslaugų teikėjų 
rinkos pasidalijimo susitarimai, neoficiali kelių kontrolė 
ir kitų transporto rūšių, visų pirma geležinkelių trans-
porto, konkurencingumo stoka.

VII.
Komisija iš dalies veiksmingai skatina sektoriaus poli-
tikos reformų, reikalingų esamoms kliūtims tvaraus 
kelių t ink lo kūrimui Užsachario Afr ikoje pašalinti , 
priėmimą ir įgyvendinimą. Komisijos finansinei para-
mai nustatytų sąlygų taikymas turi nedidelį skatinamąjį 
poveikį. Tai taip pat turi įtakos politiniam dialogui, 
kurio visų galimybių Komisija neišnaudoja, nors šis 
dialogas labai svarbus skatinant pažangą kai kuriose 
srityse, visų pirma susijusiose su institucine sistema ir 
kelių priežiūros finansavimu. Komisijos finansuojamas 
techninis bendradarbiavimas nėra toks sėkmingas nei 
galima tikėtis.

VIII.
Audito Rūmai  Komis i ja i  rekomenduoja daugel iu 
atžvilgių geriau skirstyti EPF išteklius, geriau taikyti 
jos programoms nustatytas sąlygas, vykdyti politinį 
dialogą su šalių partnerių vyriausybėmis ir bendra-
darbiauti techniniais klausimais siekiant užtikrinti kuo 
didesnį iš EPF tvariam kelių tinklui Užsachario Afrikoje 
sukurti teikiamos vystymo paramos veiksmingumą.
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POREIKIUS ATITINKANČIO KELIŲ TINKLO KŪRIMAS 
IR PRIEŽIŪRA YRA SVARBUS UŽSACHARIO AFRIKOS 
UŽDAVINYS

1. Keliai ir kita transporto infrastruktūra yra labai svarbūs regioninei inte-
gracijai, ekonomikos augimui, socialinei plėtrai, veiksmingam viešajam 
administravimui ir saugumui užtikrinti. Užsachario Afrikoje kelių trans-
portu pervežama daugiausia keleivių ir krovinių ir tai sudaro daugiau 
kaip 80 % viso prekių ir paslaugų judėjimo, todėl transporto poreikiai, 
augant gyventojų skaičiui, vykstant aktyvesniam urbanizacijos procesui 
ir plečiantis prekybai, taip pat sparčiai didėja1.

2. Užsachario Afrikoje grįstų kelių tankis daug mažesnis nei kituose regio-
nuose2, ir daugelio šalių, ypač neturinčių išėjimo į jūrą, ekonomika labai 
priklauso nuo palyginti mažo tarptautinių koridorių, kuriais vyksta dau-
giausia eismo, skaičiaus. Tačiau nors fiziškai kelių tinklas nėra tankus, jis 
yra gana platus palyginti su gyventojų skaičiumi ir nacionaliniu pajamų 
lygiu3. Todėl priežiūros finansavimo našta biudžetui yra didelė, be to, 
per pastaruosius kelerius metus ji gerokai padidėjo, daugiausia dėl naf-
tos kainų kilimo tendencijų ir nepakankamos darbų rangovų tarpusavio 
konkurencijos.

3. Daugelio Užsachario Afrikos grįstų kelių numatomoji eksploatavimo 
trukmė – 15 metų, jeigu bus atliekami įprastinės priežiūros darbai: kas-
met valomi vandens nutekėjimo kanalai, šalinama augmenija ir taiso-
mos kelio duobės. Praėjus šiam laikotarpiui kelius reikės remontuoti 4. 
Numatomąją kelio eksploatavimo trukmę galima pratęsti nuo 15 ik i 
20 metų ar netgi ilgiau, jeigu kas 8–10 metų bus atliekami periodinės 
techninės priežiūros darbai, t.  y. dangos keitimas5. Keliai suprojektuoti 
atsižvelgiant į numatomas eismo apimtis ir didžiausią leistiną 13 tonų 
ašies apkrovą. Kelių danga irsta daug greičiau, kai faktinė ašies apkrova 
yra didesnė, nes irimas spartėja proporcingai didėjant apkrovai.

1 Europos Komisijos 
Vystymosi ir bendradarbiavimo 
generalinis direktoratas 
– EuropeAid, „Europos 
vystomasis bendradarbiavimas 
infrastruktūros srityje: 
pastarųjų dvylikos metų 
apžvalga“, 2008 m., p. 6.

2 Užsachario Afrikoje 
tūkstančiui kvadratinių 
žemės ploto kilometrų tenka 
204 kelių kilometrai, palyginti 
su 944 kilometrų tūkstančiui 
kvadratinių kilometrų 
pasauliniu vidurkiu. Šaltinis: 
tyrimas „Priežiūros finansavimo 
našta: Užsachario Afrikos 
keliai“, atliktas pagal programą 
„Afrikos šalių infrastruktūros 
diagnostika“, 2008 m. birželio 
mėn., Pasaulio bankas, 
Vašingtonas.

3 Užsachario Afrikoje vienam 
bendrojo vidaus produkto 
milijonui JAV doleriais iš 
viso tenka 6,55 kelių tinklo 
kilometro, palyginti su 
3,47 kelių tinklo kilometro 
vienam bendrojo vidaus 
produkto milijonui JAV 
doleriais pasauliniu vidurkiu. 
Šaltinis: tyrimas „Priežiūros 
finansavimo našta: Užsachario 
Afrikos keliai“, atliktas pagal 
programą „Afrikos šalių 
infrastruktūros diagnostika“, 
2008 m. birželio mėn., Pasaulio 
bankas, Vašingtonas.

4 Atlikti infrastruktūros 
atstatymo darbus, kai ši 
susidėvi tiek, kad dangos 
taisymas (t. y. techninė 
priežiūra) jau nebėra tinkama 
inžinerinė alternatyva. 
Šie darbai taip pat apima 
kelio pamato (pagrindo 
ir išlyginamojo sluoksnio) 
atstatymą.

5 Esamo kelio padengimas 
nauja dėvimąja danga arba 
viršutinio kelio dangos 
sluoksnio pašalinimas ir naujos 
dėvimosios dangos klojimas.

ĮVADAS
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EPF TEIKIA DIDELĘ FINANSINĘ PARAMĄ UŽSACHARIO 
AFRIKOS KELIŲ SEKTORIUI

4. Europos plėtros fondas (EPF) yra pagrindinė Europos Sąjungos pagalbos 
priemonė, skirta vystomajam bendradarbiavimui Afrikos, Karibų ir Ra-
miojo vandenyno valstybėse bei užjūrio šalyse ir teritorijose. EPF valdo 
Komisija, kuri yra viena iš pagrindinių paramos Užsachario Afrikos kelių 
sektoriui teikėjų6. EPF bendradarbiavimo su dauguma Užsachario Afrikos 
šalių strategijoje kelių transporto sektoriui skiriama daugiausia dėmesio. 
Tai pagrindinis EPF bendradarbiavimo sektorius: 1995–2011 m. šiam re-
gionui skirta apie 7 400 milijonų eurų EPF lėšų (žr. I priedą).

5. 2000 m. l iepos mėn. Komisi jos komunikate nustatyti  pr incipai ,  ku-
riais, Komisijos nuomone, reikėtų vadovautis bendradarbiaujant su ES 
nepriklausančiomis šalimis transporto sektoriuje7. Jame apibrėžiamas 
visoms transporto rūšims taikytinas sektorinis metodas ir pateik iama 
tvaraus transporto sukūrimo strategija. Jame pabrėžiama, kad norint 
besivystančiose šalyse sukurti tvarų transportą reikalingas įsipareigojimas 
reformuoti šio sektoriaus valdymą ir diegti nebrangiai įgyvendinamas 
transporto strategijas. Tai visų pirma reiškia, kad transportui turi būti 
skiriama atitinkama nacionalinio biudžeto dalis, kurioje pirmenybė turėtų 
būti teikiama priežiūrai.

6. EPF parama Užsachar io Afr ikos kel ių transpor to sektor iui  iš  esmės 
įgyvendinama vykdant projektus8, daugiausia skirtus pagrindinių kelių 
tiesimui, atnaujinimui9 ir (arba) remontui finansuoti. Komisija taip pat 
teikia paramą iš biudžeto kelių sektoriui10 tose šalyse, kuriose, jos nuo-
mone, taikoma gerai apibrėžta sektorinė politika. Įgyvendinant 9-ojo EPF 
paramą tokios programos buvo įgyvendinamos Etiopijoje ir Zambijoje. 
Įgyvendinant 10-ojo EPF paramą finansavimo susitarimai iki šiol pasirašyti 
su Beninu, Etiopija, Malaviu, Mozambiku, Tanzanija ir Zambija11. Galiausiai 
EPF parama gali būti derinama su komercinėmis paskolomis, pavyzdžiui, 
iš Europos investicijų banko; tokiais atvejais EPF dalis įnašo teik iama 
įgyvendinant ES ir Afrikos partnerystę infrastruktūros srityje ir konkrečiai 
įgyvendinama kaip dotacijos, techninė pagalba ar palūkanų subsidijos. 
Toks finansavimo mechanizmas taikytas Kamerūne ir Zambijoje.

6 2009 m. gruodžio 1 d. 
įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 
2010 m. gruodžio 1 d. įsteigta 
Europos išorės veiksmų 
tarnyba (EIVT). Per daugumos 
išorės veiksmų priemonių 
programavimo ciklą EIVT 
kartu su atitinkamomis 
Komisijos tarnybomis rengia 
Komisijos sprendimus dėl lėšų 
skyrimo šalims, šalių ir regionų 
strategijų dokumentus bei 
nacionalines ir regionines 
orientacines programas.

7 2000 m. liepos 6 d. 
Komisijos komunikatas 
Tarybai ir Europos 
Parlamentui, kuriuo 
skatinamas tvaraus 
transporto kūrimas vykdant 
vystomąjį bendradarbiavimą 
(COM(2000) 422 galutinis). 
2001 m. gegužės 31 d. Taryba 
pritarė šiam komunikatui 
(raštas Nr. 9985/01).

8 1995–2011 m. projektams 
skirtų lėšų suma siekė 
6 676 milijonus eurų, t. y. apie 
90 % visų skirtų lėšų sumos.

9 Darbams, skirtiems 
padidinti kelio pajėgumą, 
tiek transporto pralaidumo 
tiek saugos atžvilgiais. Tipinis 
pavyzdys yra žvyrkelių 
grindimas ar esamo grindinio 
stiprinimas.

10 1995–2011 m. sektorinės 
paramos biudžetui 
programoms skirtų lėšų 
suma siekė 715 milijonų eurų, 
t. y. apie 10 % visų skirtų lėšų 
sumos.

11 Šiuo metu rengiamas 
finansavimo susitarimas dėl 
sektorinės paramos biudžetui 
teikimo Ruandoje.
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AUDITO APIMTIS IR METODAS

7. Audito Rūmai siekė įvertinti, ar EPF veiksmingai prisidėjo užtikrinant 
Užsachario Afrikos kelių tinklo tvarumą, ir sutelkė dėmesį į du klausimus:

a) ar EPF remiama kelių infrastruktūra yra tvari?

b) ar Komisija veiksmingai skatina kelių infrastruktūros tvarumą?

8. At l iek ant auditą buvo t i r iamas techninis,  f inansinis  i r  inst i tucinis 
Užsachario šalių kelių transporto infrastruktūros tvarumas. Tikrintos nuo 
1995 m. iš 8-ojo, 9-ojo ir 10-ojo EPF fondų finansuotos programos.

9. Auditas buvo atliekamas 2011 m. balandžio–2012 m. sausio mėn. Jo metu 
buvo tikrinami dokumentai, vyko pokalbiai su darbuotojais Komisijos 
būstinėje ir surengti vizitai į šešias šalis: Beniną, Burkina Fasą, Kamerūną, 
Čadą, Tanzaniją ir Zambiją (žr. II priedą) .  Šios šalys pasirinktos pagal 
keturis kriterijus: EPF išlaidų reikšmingumą, bent trijų Afrikos regionų 
geografinę aprėptį, įvairių rūšių programų įgyvendinimą tose šalyse ir 
kaimynines šalis, – taip siekiant atsižvelgti į regioninius aspektus. EPF nuo 
1995 m. aplankytų šalių kelių sektoriui skirtų lėšų suma siekia 1 959 mili-
jonus eurų, t. y. 26,5 % EPF šiuo laikotarpiu šiam Užsachario Afrikos sekto-
riui skirtų lėšų sumos. Per savo vizitus auditoriai kalbėjosi su ES delegacijų 
darbuotojais, nacionalinių valdžios institucijų (pavyzdžiui, infrastruktūros 
ministerijų, kelių fondų, kelių agentūrų, statistikos biurų ir aukščiausių 
audito įstaigų) atstovais ir kitais paramos teikėjais. Jie patikrino 48 pro-
gramas ir vizualiai inspektavo apie 2 400 km iš EPF finansuotų kelių, kad 
įvertintų kelių būklę ir nustatytų galimą kelių dangos irimą ir pagrindines 
jo priežastis.
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12 Transporto priemonių 
ratų kelio paviršiuje įspaustos 
vėžės.

13 Kelio paviršiaus 
sutrūkinėjimas lopais.

PASTABOS

NORS BUVO PASIEKTA PAŽANGOS, UŽSACHARIO 
AFRIKOS KELIŲ INFRASTRUKTŪRA DAR NĖRA TVARI

10.  Audito Rūmai ištyrė, ar nevyksta ankstyvas Užsachario Afrikos kelių dan-
gos irimas ir ar šalys partnerės tinkamai prižiūri savo kelių infrastruktūrą 
ir įgyvendina veiksmingas transporto priemonių perkrovos prevencijos 
priemones.

UŽSACHARIO AFRIKOS KELIŲ DANGA IRSTA GREIČIAU NEI TIKĖTASI

11.  Daugiau nei du trečdaliai Audito Rūmų šešiose aplankytose šalyse tikrintų 
kelių yra gana geros ar labai geros būklės ir dar gali būti naudojami 
kaip numatyta (žr. III priedo 4 stulpelį), bet didelė jų dalis yra daugiau 
ar mažiau paveikti ankstyvo irimo (žr. III priedo 5 stulpelį). Kai kuriais 
atvejais kelio gedimai buvo tik tam tikrose atkarpose, kitais – dideliuose 
ruožuose. Pagrindinės to priežastys yra transporto priemonių perkrova 
(dėl kurios kelio dangoje atsiranda provėžos12, įtrūkimai, ji suskilinėja13), 
nepakankama priežiūra ir mažesniu mastu – blogas kelio projektavimas 
ar tiesimas. Dėl visų šių priežasčių šių kelių numatomoji eksploatavimo 
trukmė yra mažesnė.

perkrauta transporto priemonė
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12.  Benine, Burkina Fase ir Čade pagrindinė ankstyvo kelių dangos irimo 
priežastis – transporto priemonių perkrova. Tanzanijoje ir Zambijoje tai 
ne tokia rimta problema. Didžiausias ašių perkrovos mastas nustatytas 
Benine (45,9 %)14 ir Burk ina Fase (22,3 %)15.  Iš EPF finansuoto tyrimo 
išvadose teigiama, kad dėl nuolatinės transporto priemonių perkrovos 
44 % Burkina Faso grįstų kelių numatomoji eksploatavimo trukmė yra 
trumpesnė nei 15 metų, o kai kurių – trumpesnė nei ketveri metai16.

13.  Kita pagrindinė ankstyvo kelių tinklo dangos irimo priežastis – nepa-
kankama kelių priežiūra. Įprastinės priežiūros darbai dažnai atliekami per 
vėlai. Pavyzdžiui, vandens nutekėjimo kanalai dažnai neišvalomi prieš 
lietingąjį sezoną, dėl to kelių būklė gali smarkiai pablogėti. Kamerūne 
Audito Rūmai nustatė, kad dėl blogo vandens nutekėjimo buvo nuplau-
tos kelių atkarpos ir joms prireikė skubaus ir dar brangesnio skubaus 
remonto. Benine ir Čade laiku netaisomos kelio duobės ir nenupjauna-
ma pakelės augmenija. Dėl to mažėja kelių aptarnavimo lygis ir sparčiai 
didėja būsimos priežiūros poreikis. Periodinė tikrintų kelių priežiūra buvo 
atliekama nesilaikant reikalavimų.

14.  Kai kuriose kelių atkarpose ankstyvas irimas įvyko dėl blogo projektavimo 
ar tiesimo. Nors dėl Dramblio Kaulo Kranto politinės krizės padidėjusio 
eismo srauto Benine ir Burkina Fase numatyti buvo neįmanoma, kai ku-
riais kitais atvejais atliekant tyrimus buvo nepakankamai įvertintas nu-
matomas eismo srauto didėjimas. Audito Rūmai jau ištyrė EPF finansuotų 
infrastruktūros darbų rezultatus, visų pirma tyrimų kokybę17.

15.  III priede pateikiama Audito Rūmų per patikras vietoje nustatytų faktų 
apžvalga. IV–IX prieduose pateikiami šešių aplankytų šalių žemėlapiai, 
kuriuose parodyti pradedant 7-uoju EPF finansuojami kelių infrastruktūros 
projektai ir išsamiau pateikiami Audito Rūmų per patikras vietoje nus-
tatyti faktai.

14 Galutinė ataskaita 
„Campagne de pesage des 
charges à l’essieu, rapport 
final“, konsultavimo agentūra 
„Hydroplan“, 2006 m. 
gruodžio mėn.

15 Transporto, pašto ir 
skaitmeninės ekonomikos 
ministerijos ataskaita „Rapport 
sur les activités de contrôle de 
la charge à l’essieu et du PTAC 
dans les postes frontaliers du 
1er janvier au 31 mars 2011, 
Ministère des transports, 
des postes et de l’économie 
numérique“.

16 Tyrimas „Étude des impacts 
de la réduction des charges des 
véhicules poids lourds“, 2008 m. 
spalio mėn.

17 Specialioji ataskaita 
Nr. 8/2003 dėl EPF 
finansuojamų infrastruktūros 
darbų vykdymo (OL C 181, 
2003 7 31).
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ŠALYS PARTNERĖS GALĖJO PADARYTI DAUGIAU GERINANT KELIŲ 
INFRASTRUKTŪROS TVARUMĄ

ŠALYS PARTNERĖS TURI REIKŠMINGAI PAGERINTI KELIŲ TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ

16.  Šalys partnerės padarė nemažą pažangą, kad įdiegtų tinkamą bendrą 
institucinę sistemą, kurioje būtų aiškiai paskirstytos ministerijų ir specialių 
kelių agentūrų pareigos. Visose aplankytose šalyse įsteigti kelių priežiūrai 
skirtų lėšų rinkimo ir valdymo fondai. Šiuos veiksmus, siekdami užtikrinti 
pastovų kelių priežiūrai skirtų lėšų srautą, skatino ir rėmė vystymosi part-
neriai, įskaitant Komisiją. Burkina Fase, Kamerūne ir Zambijoje kelių fon-
dai neturi nepriklausomo finansavimo šaltinio. Surinkti kelių mokesčiai 
patenka į valstybės biudžetą, o tai reiškia, kad šiam tikslui nebuvo skirti 
atitinkami biudžeto asignavimai arba kad lėšos pervestos pavėluotai.

17.  Tanzanija ir  Zambija tur i  veik iančias kelių agentūras,  atsak ingas už 
priežiūros darbų planavimą, sutarčių sudarymą ir kontrolę 18. Benine, 
Burkina Fase, Kamerūne ir Čade už tai atsako atitinkamos ministerijos, ku-
rios, palyginti su kelių agentūromis, dėl ribotų administracinių gebėjimų 
ir sudėtingesnių viešųjų pirkimų procedūrų ilgiau užtrunka sudarydamos 
sutartis. Todėl kelių priežiūra vykdoma per vėlai arba ne iki galo.

18.  Šalių partnerių administracijoms trūksta gebėjimų, o tai daro poveikį 
jų galimybėms rengti tyrimus, r inkti duomenis apie kelių būklę, pla-
nuoti kelių priežiūrą atsižvelgiant į poreikius, valdyti darbų sutartis ir 
kontroliuoti priežiūros darbus. Visos aplankytos šalys, išskyrus Čadą, yra 
nustačiusios aiškius ir tinkamus kelių priežiūros planavimo prioritetinius 
kriterijus, bet iš tikrųjų planavimas nėra pagrįstas visapusišku naujausiu 
Burkina Faso, Kamerūno ir Čado kelių būklės ir poreikių vertinimu.

19.  Visose šešiose šalyse daugiausia pr iežiūros darbų užsakoma atl ikt i 
pr ivačioms įmonėms. Daugumai įmonių kokybišk am darbui at l ikt i 
trūksta būtinos įrangos, kvalifikuotų darbuotojų ir finansinio pajėgumo. 
Pavyzdžiui, Benine, ketvirtadaliu ištirtų atvejų duobių remontas neatitin-
ka standartinių reikalavimų.

18 Nepaisant to, šioms kelių 
agentūroms vis dar trūksta 
savarankiškumo priimant 
sprendimus dėl priežiūros 
darbų planavimo ir priežiūrai 
skirtų lėšų skirstymo.
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20.  Išlaidos kelių priežiūrai didėja visose aplankytose šalyse, bet to vis dar 
nepakanka kelių priežiūrai užtikrinti. Remiantis nacionalinių valdžios 
institucijų pateiktais duomenimis,  nustatytų priežiūros poreik ių f i -
nansavimas šalyse skiriasi: Burkina Fase finansuojama 38 %, Kamerūne – 
68 % reikalingų priežiūros darbų. Iš dalies taip yra dėl nepakankamo 
asignuotųjų mokesčių sur ink imo. Tačiau pagr indinė šio didel io f i -
nansavimo trūkumo priežastis yra tai ,  kad šalių partnerių nacionali-
niuose biudžetuose pirmenybė teikiama kelių tinklo remontui ir atnau-
jinimui. Aplankytose šalyse išlaidos kelių priežiūrai vidutiniškai sudaro 
tik ketvirtadalį kelių sektoriaus išlaidų19.

21.  Pagrindinė šio finansavimo trūkumo priežastis yra ta, kad periodinė 
techninė priežiūra vykdoma per vėlai arba visai nevykdoma. Be to šalys 
partnerės periodinei techninei priežiūrai neskiria daug dėmesio, nes jos 
poreikis nėra matomas: keliai gali būti naudojami kaip numatyta, nors 
ir būtina keisti dangą, kad netrukus neprireiktų skirti dar daugiau lėšų, 
pvz., kelių remontui, o galbūt ir rekonstrukcijai. Tam tikru mastu finansavi-
mo trūkumą užpildo vystymosi partneriai, įskaitant Komisiją, finansuo-
jantys periodinę techninę priežiūrą bei remontą ir rekonstrukciją. Tai, kad 
trūksta tinkamos periodinės techninės priežiūros, kelia nemažą pavojų 
šių šalių kelių tinklų tvarumui. Dėl to taip pat tenka vykdyti brangesnį 
kelių remontą ir mažiau biudžeto lėšų lieka kelių tinklo atnaujinimui ir 
plėtrai, kurie taip pat labai svarbūs šių šalių vystymuisi.

19 Tyrime „Priežiūros 
finansavimo našta: Užsachario 
Afrikos keliai“, 2008 m. birželio 
mėn., Pasaulio bankas, 
Vašingtonas, padaryta išvada, 
kad du trečdalius visų išlaidų 
sudaro investicijos. Remiantis 
kitų pasaulio šalių praktika, 
investicijų ir išlaidų priežiūrai 
santykis turėtų būti maždaug 
50/50.

įprastinė kelio priežiūra
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ŠALYS PARTNERĖS TURĖTŲ LABIAU ĮSIPAREIGOTI MAŽINTI TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
PERKROVĄ

22.  Įvair ios Afrikos regioninės organizacijos yra priėmusios teisės aktus, 
kuriais siekiama suderinti nacionalinę transporto politiką ir užtikrinti 
sąlygų, ypač susijusių su didžiausia leistina ašies apkrova, vykdymą. 
Tačiau regioniniai teisės aktai skiriasi, nacionalinės valdžios institucijos 
juos įgyvendina skirtingai ir apskritai vėluoja tai daryti20.

a) Beninas ir Burk ina Fasas parodė, kad nėra deramai įsipareigoję 
veiksmingai kovoti  su transporto pr iemonių perkrova.  Ti lt inių 
s v a r s t y k l i ų  t i n k l a s  n e t i n k a  a š i ų  a p k ro v o s  k o n t ro l e i  i r  j u o 
neužtikrinama pakankama nacionalinė aprėptis, iškrovimo21 poli-
tika netaikoma, o nustatytos baudos yra per mažos, kad turėtų 
atgrasomąjį poveik į .  Nepakankamai stengiamasi šalinti pagrin-
dines transporto priemonių perkrovos priežastis, visų pirma dėl 
i lgų sustojimų pasienyje dideles transporto kainas, neoficialias 
kelių užtvaras22, neproduktyvų transporto pajėgumų naudojimą dėl 
neteisėtų vežėjų rinkos pasidalijimo susitarimų23 ir kitų transporto 
rūšių, visų pirma geležinkelių transporto, konkurencingumo stoką24;

b) Kamerūnas ir Čadas yra priėmę tinkamas politikos priemones ir ap-
skritai turi tinkamą transporto priemonių kontrolės įrangą. Tačiau 
šios politikos priemonės nėra veiksmingai įgyvendinamos, o su per-
krovos kontrolės taisyklių veiksmingumą mažinančiais apribojimais, 
pvz., didelėmis transporto kainomis ir per didelėmis transporto 
priemonėmis susijusios problemos nėra tinkamai sprendžiamos;

c) Tanzanija ir  Zambija turi  t inkamą nacionalinę reglamentavimo 
sistemą ir metodą, kuriuos taikant vykdoma sisteminga kontrolė: yra 
išvystytas tiltinių svarstyklių tinklas, taikomos baudos ir privalomas 
reikalavimų neatitinkančių transporto priemonių iškrovimas. Ašies 
perkrovos dydis Tanzanijoje yra 1,6 %25, Zambijoje – 3,3 %26. Kelių 
dangos irimas dėl transporto priemonių perkrovos šiose dviejose 
šalyse yra daug mažesnis nei k itose keturiose šalyse (žr. 12 dalį), 
tačiau galima veiksmingiau rinkti duomenis ir atlikti analizę, taip 
pat plėsti ir atnaujinti tiltinių svarstyklių infrastruktūrą.

20 Žr. Specialiąją ataskaitą 
Nr. 18/2009 dėl EPF paramos 
Rytų ir Vakarų Afrikos 
regioninei ekonominei 
integracijai veiksmingumo 
(http://eca.europa.eu).

21 Perteklinio krovinio 
iškrovimas iš transporto 
priemonės.

22 Neoficiali kelio užtvara – 
korupcijos forma, kai eismas 
stabdomas siekiant vykdyti 
neteisėtą kontrolę ir rinkti 
kyšius.

23 Taigi transporto priemonės 
perkrova nėra transporto 
priemonės pajėgumo 
trūkumo rezultatas.

24 Žr. visų pirma 2008 m. 
liepos mėn. tyrimą „Transporto 
kainos ir išlaidos Afrikoje: 
pagrindinių tarptautinių 
koridorių apžvalga“, atliktą 
pagal programą „Afrikos šalių 
infrastruktūros diagnostika“, 
ir 2010 m. tyrimą „Afrikos 
infrastruktūra: pokyčių laikas“, 
Pasaulio bankas.

25 2009–2010 m. perkrovos 
statistika, TANROAD.

26 Ašies apkrovos kontrolės 
programa – poveikio vertinimo 
tyrimo ataskaita, Kelių plėtros 
agentūra, 2008 m.

http://eca.europa.eu
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KOMISIJA TURI GALIMYBIŲ GERIAU SKATINTI KELIŲ 
INFRASTRUKTŪROS TVARUMĄ

23.  Komisijos programos apima ne tik kelių infrastruktūros finansavimą ar 
sektorinės paramos biudžetui teikimą, bet taip pat tris kitas sudedamąsias 
dal is,  kur ias reik ia t ink amai der inti  s iek iant užtik r inti  kuo didesnę 
galimybę, kad EPF lėšos išleistos tinkamai:

a) su programos tikslais susietų ir su šalimi partnere sutartų sąlygų 
nustatymas. Įgyvendinant sektorinės paramos biudžetui progra-
mas taip pat taikomas kintamos mokėjimo dalies mechanizmas, 
kuris patvirtina, kad vis labiau pabrėžiamas į  rezultatus orientuo-
tas valdymas. Šis mechanizmas skirtas šaliai partnerei motyvuoti, 
nes kintamos mokėjimo dalies suma priklauso nuo to, kokiu mastu 
įgyvendinami pasirinktų veiklos rezultatų rodiklių tikslai;

b) politinis dialogas su šalies partnerės vyriausybe dėl tinkamų sekto-
riaus politikos priemonių ir strategijų, skirtų kelių transporto tvaru-
mui užtikrinti, nustatymo ir įgyvendinimo;

c) techninis bendradarbiavimas, siekiant padėti šaliai partnerei stip-
rinti jos politikos formavimo ir valdymo gebėjimus, taip pat didinti 
techninę priežiūrą vykdančių privačių bendrovių pajėgumus.

24.  Š iame sk i rsnyje  svarstoma,  ar  Komis i ja  veiksmingai  sk at ina kel ių 
infrastruktūros tvarumą. Audito Rūmai ištyrė, ar:

a) Komisijos ir šalių partnerių sutartos programų sąlygos yra aktualios 
ir ar jos vykdomos;

b) vykdydama politinį dialogą Komisija atsižvelgia į pagrindinius poli-
tikos trūkumus bei laiku ir tinkamai reaguoja, jeigu šalis partnerė 
nėra tinkamai įsipareigojusi siekti pažangos; ir

c) bendradarbiaujant techniniais klausimais, kaip numatyta pagal EPF 
paramos programas, daugiausia dėmesio skiriama pagrindiniams 
institucinių gebėjimų poreikiams ir pasiekiama numatytų rezultatų.
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KOMISIJOS TAIKOMŲ SĄLYGŲ POVEIKIS YRA NEDIDELIS

KOMISIJOS SĄLYGŲ TAIKYMO METODAS

25.  Audito Rūmų tik r intose sektor inės paramos biudžetui programose 
kaip bendroji  sąlyga nustatomas kelių sektoriaus polit ikos reformų 
įgyvendinimas, bet dažnai aiškiai nenurodoma, kaip turi būti vertinama 
patenkinama pažanga27. Todėl Komisijai sunku struktūrizuotai įvertinti, 
ar sąlyga įvykdyta. Komisijos pozicija vykdant politinį dialogą taip pat 
susilpnėja (žr. 34–39 dalies d punktą).

26.  Kintamoms sektorinės paramos biudžetui mokėjimo dalims nustatyti veik-
los rezultatų rodikliai (žr. 23 dalies a punktą) yra svarbūs, bet dažnai jiems 
įtakos turi su duomenų patikimumu ar nepasiekiamais tikslais susijusios 
problemos27. Pavyzdžiui, Tanzanijoje kelių agentūros valdymo tikslai nėra 
tokio plataus užmojo, kaip apibrėžtieji EPF sektorinės paramos biudžetui 
programoje, o tai reiškia, kad pastaroji nesuteikia šaliai partnerei pa-
kankamos motyvacijos arba kad šie tikslai yra pernelyg optimistiški.

27.  Investicijų į kelių infrastruktūrą projektams Komisija taiko sąlygas taip, kad 
šalims partnerėms suteikiama mažai motyvacijos jas vykdyti. Nustatytos 
sąlygos nėra teisiškai privalomos, bet finansavimo susitarimuose pateikia-
mos kaip „papildomos priemonės“, kurias šalis partnerė turi įgyvendinti. Iš 
tikrųjų Komisija paprastai patvirtina šalių partnerių ir rangovų sudarytas 
darbų sutartis neatsižvelgdama į tai, ar šios papildomos priemonės yra 
taikomos. Tuomet Komisija privalo skirti EPF paramą pagal šias sutartis ir 
menkai tegali priversti šalį partnerę vykdyti sąlygas. Komisija retai nustato 
išankstines sąlygas, kurias reikia įvykdyti prieš jai sutinkant pasirašyti fi-
nansavimo susitarimą, skelbti darbų atlikimo konkursą ar patvirtinti darbų 
sutartį. Tais retais atvejais, kai Komisija taikė šį metodą, jis pasirodė esąs 
veiksmingesnis (žr. 1 ir 2 langelius).

27 Trys iš keturių Audito Rūmų 
tikrintų programų.
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1 LANGELIS

KOMISIJOS AIŠKIŲ IŠANKSTINIŲ SĄLYGŲ EPF PARAMAI GAUTI TAIKYMAS BURKINA FASE

Dėl nepakankamos pažangos kovojant su transporto priemonių perkrova Komisija nustatė aiškias ir tinkamas 
priemones, kurių reikia imtis šiais klausimais:

 ο turimų tiltinių svarstyklių naudojimas pasienyje perkrovai tikrinti;

 ο šešių naujų tiltinių svarstyklių statyba;

 ο naujai įsteigtos tarnybos perkrovos kontrolės teisės aktų įgyvendinimui užtikrinti valdymas.

Šių priemonių poreikį vystymosi partneriai ir šalis partnerė aptarė per 2009 m. bendrą metinę peržiūrą. Sutarta, 
kad priemonės bus įgyvendintos ik i 2010 m. kovo mėn. Kadangi tai nebuvo padaryta, Komisija nusprendė 
atidėti naujo investicijų į kelių infrastruktūrą projekto28 pasirašymą, kol vyriausybė imsis būtinų veiksmų. Nors 
ir būta vėlavimų, šios priemonės galiausiai buvo sėkmingai įgyvendintos, ir 2011 m. vasario mėn. finansavimo 
susitarimas buvo pasirašytas.

28 Programa „Sektorinė parama infrastruktūrai ir transportui“ (pranc. „Appui sectoriel infrastructures et transports“).

2 LANGELIS

KOMISIJOS AIŠKIŲ IŠANKSTINIŲ SĄLYGŲ EPF PARAMAI GAUTI TAIKYMAS KAMERŪNE

Į kai kurias pagal 9-ąjį ir 10-ąjį EPF įgyvendinamas paramos kelių infrastruktūrai programas įtrauktos sąlygos, 
kurias vyriausybė turėjo įvykdyti prieš Komisijai inicijuojant kelių darbų viešųjų pirkimų procedūrą. Šios sąlygos 
buvo susijusios su aiškiai nustatytomis problemomis, kaip antai vyriausybės metinis finansinis įnašas į kelių 
priežiūrą ir keleto politikos reformų priemonių priėmimas iki nustatyto termino. Šios sąlygos buvo įvykdytos ir 
kelių darbus galima buvo pradėti.
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KELIŲ PRIEŽIŪRAI TAIKOMOS SĄLYGOS

28.  Audito Rūmų tikrintuose iš EPF finansuojamuose projektuose buvo ke-
lios su institucijų reforma susijusios sąlygos29. Benine ir Burkina Fase, 
nepaisant svarbių šioje srityje esančių problemų, tokios sąlygos nebuvo 
nustatytos. Kitose aplankytose šalyse tinkamos sąlygos buvo nustaty-
tos ir įvykdytos. Pavyzdžiui, Zambijoje įsteigtas kelių fondas30 ir kelių 
agentūra31,  kuro mokesčiai surenkami laiku ir visi perduodami kelių 
fondui. Tačiau sąlygose neatsižvelgta į tam tikrus pagrindinius institu-
cinius trūkumus, pvz., Tanzanijoje – į kelių agentūros savarankiškumo 
stoką, silpną jos biudžeto kontrolę ir priežiūrą bei ribotus vietos valdžios 
institucijų gebėjimus užtikrinti kaimo kelių priežiūrą.

29.  Nustatydama sąlygas savo intervencijai Komisija nemažą dėmesį skiria 
poreik iui, kad šalys partnerės daugiau lėšų skir tų kelių priežiūrai. Tai 
padėjo, pavyzdžiui, išspręsti nuolatinę su vėlavimu iš iždo išmokant kelių 
fondui skirtas išmokas susijusią problemą Benine ir Zambijoje. Taip pat 
gerokai sumažintas dyzelinio kuro mokesčių vengimas Tanzanijoje. Vi-
sose Audito Rūmų aplankytose šalyse išlaidos priežiūrai per pastarąjį 
dešimtmetį gerokai padidėjo. Tačiau to dar nepakanka gerai kelių būklei 
palaikyti ,  ir Komisija dar neišsprendė k lausimo, susijusio su tuo, kad 
daugelyje nacionalinių biudžetų aiški pirmenybė teikiama kelių tinklo 
atnaujinimui ir remontui, o ne tinkamai esamo tinklo priežiūrai. Dažnai 
sąlygose nustatyti tikslai ir terminai taip pat yra nepakankamai tikslūs, 
nors šiuo atžvilgiu Burkina Fase, Čade ir Zambijoje neseniai padaryta 
pažanga.

TRANSPORTO PRIEMONIŲ PERKROVAI TAIKOMOS SĄLYGOS

30.  Nepaisant didelio šios problemos poveik io daugelio šių šal ių kelių 
infrastruktūros tvarumui (žr. 12 dalį), Komisija, nustatydama sąlygas savo 
programoms, perkrovai skyrė nepakankamai dėmesio. Į kai kurias progra-
mas įtrauktos kelios tokios sąlygos, bet, išskyrus Burkina Fasą, Komisija 
šiuo atžvilgiu nebuvo nuosekli.

29 31 iš 48 Audito Rūmų 
tikrintų projektų sąlygų 
nebuvo.

30 Nacionalinė kelių fondo 
agentūra.

31 Kelių plėtros agentūra.
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31.  Dažnai sąlygos būna neįvykdomos, reikalaujama nedelsiant įgyvendinti 
sistemingos kontrolės priemones ir  pradėti taikyti  baudas. Taip jos 
sąlygos aiškiai nesusiejamos su nustatytais tikslais ir jų įgyvendinimo 
terminais. Jos nesuteik ia galimybės objektyviai įvertinti, ar laikomasi 
reikalavimų, ir nesuteikia Komisijai tinkamo pagrindo vykdant politinį 
dialogą skatinti įsipareigojimą įgyvendinti reformą. Vienintelė išimtis yra 
pagal 9-ąjį EPF Čade įgyvendinama paramos programa32, kurioje nuro-
doma, kad pažangai pasiekti reikia daugiau kontrolės punktų, mobilios 
kontrolės grupės ir atnaujinti teisės aktus.

32.  Benine, kur transporto priemonių perkrovos problema ypač didelė, 
neseniai pradėtoje įgyvendinti Komisijos sektorinės paramos biudžetui 
programoje33 nustatyti tikslai, kuriais siekiama spręsti su rimčiausiais per-
krovos atvejais34 susijusias problemas. Šis metodas nesiderina su kitose 
regiono šalyse Komisijos taikomu metodu, kuriuo skatinamas regioninių 
teisės aktų įgyvendinimas.

32 2005 m. programa „Parama 
sektorinei transporto politikai: 
kelių priežiūra ir ekonomikos 
kryptys“ (pranc. „Appui 
à la politique sectorielle des 
transports: entretien routier et 
axes économiques“).

33 2009 m. programa 
„Parama transporto sektoriui“ 
(pranc. „Appui au secteur des 
transports“).

34 Transporto priemonės, 
kurių bent vienos ašies 
apkrova viršija 20 tonų.

dėl transporto priemonių perkrovų atsiradusios provėžos
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33.  Išskyrus Kamerūną (žr. 3 langelį), Komisija nekeitė savo taikomo metodo 
šalims padarius nepakankamą pažangą transporto priemonių perkrovos 
mažinimo srityje.

KOMISIJA NEIŠNAUDOJA VISŲ POLITINIO DIALOGO GALIMYBIŲ

34.  Dialogo kokybė pastebimai sk ir iasi  atsiž velgiant į  k iekvienos šalies 
partnerės įsipareigojimą įgyvendinti reformas, ir  apskritai j is yra tik 
vidutiniškai veiksmingas. Komisijos gebėjimas ryžtingai ir proporcingai 
reaguoti, jeigu pažanga yra nepakankama, ribojamas tuo, kaip ji taiko 
savo programoms nustatytas sąlygas (žr. 25–33 dalis)

POLITINIS DIALOGAS DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS

35.  Daugelyje aplankytų šalių Komisija deda nemažas pastangas palaikyti 
visapusišką politinį dialogą dėl kelių priežiūros. Ji sprendžia aktualias 
problemas ir teikia naudingas rekomendacijas. Dialogas ypač prisidėjo 
steigiant kelių fondus ir kelių agentūras bei gerinant biudžeto valdymą, 
kelių priežiūros planavimą ir kelių darbų kontrolę.

3 LANGELIS

EPF PARAMOS SKYRIMAS VISŲ PIRMA ESAMO KAMERŪNO KELIŲ TINKLO TVARUMUI 
UŽTIKRINTI

Atlikus 9-ojo EPF 2004 m. laikotarpio vidurio peržiūrą nustatyta, kad kelių tinklo būklė pablogėjo. Nustatyta, kad 
tik 22 % kelių tinklo yra geros būklės, palyginti su 43 % penkeriais metais anksčiau. Nustatyta, kad pagrindinė 
spartaus kelių tinklo būklės blogėjimo priežastis – nepakankama kelių priežiūra. Atsižvelgdama į šią neigiamą 
tendenciją Komisija nusprendė neatšaukti transporto sektoriui skirto finansinio paketo, bet daugiau jo lėšų skirti 
ne naujo kelio tiesimui, kaip iš pradžių sutarta, o esamų kelių remontui. Tai padėjo pagerinti bendrą kelių tinklo 
būklę. Siekiant gerinti transporto priemonių perkrovos, kuri yra svarbi ankstyvo kelių infrastruktūros būklės 
blogėjimo priežastis, kontrolę, dalis šių lėšų taip pat skirta tiltinių svarstyklių statybai ir remontui. Šiuo ryžtingu ir 
pragmatišku atsaku Komisija parodė, kad tinkama kelių priežiūra ir įsipareigojimas mažinti transporto priemonių 
perkrovą yra aiškūs prioritetai siekiant gauti jos paramą.
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36.  Pagrindinė problema, kurią Komisija nuolat iškelia per politinį dialogą 
su visomis šalimis partnerėmis, yra nepakankamas lėšų skyrimas kelių 
priežiūrai (žr. 20 dalį). Komisijos ir kitų vystymosi partnerių bendros pas-
tangos skatinant daugiau lėšų skirti priežiūrai buvo vaisingos daugumoje 
šalių partnerių. To pasiekta daugiausia dėmesio skiriant konkrečioms 
priemonėms, pvz., tam, kad iš kelių mokesčių surinktos lėšos būtų laiku 
ir visos perduodamos kelių fondui, kuro mokesčių didinimui, asignuotųjų 
mokesčių surinkimo tobulinimui ir naujų finansavimo šaltinių paieškai.

37.  Tačiau Komisi ja mažai atsiž velgė į  tai ,  kad daugelis šal ių par tnerių 
biudžete pirmenybę teikia kelių tinklo atnaujinimui ir remontui, o ne 
esamo kelių tinklo optimizavimui užtikrinant tinkamą jo priežiūrą.

nevykdoma įprastinė priežiūra
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38.  Nors politinis dialogas buvo veiksmingas Burkina Fase, kur vyriausybė 
aktyviai vadovauja sektoriaus politikos reformos įgyvendinimui, kitose 
šalyse partnerėse tai nėra taip akivaizdu:

a) Kamerūne svarbios institucinės reformos, dėl kurių 2004 m. buvo 
susitarta su Komisija, 2011 m. dar nebuvo įgyvendintos. Kadangi 
Komisija nevykdė sistemingos susitarimo įgyvendinimo priežiūros, 
ji negalėjo tinkamai ir laiku į tai reaguoti;

b) Zambijoje 2009 m. Komisi ja kar tu su k itais vystymosi par tne-
r ia is  sustabdė savo sektor inės paramos biudžetui  programų 
įgyvendinimą dėl nepakankamos pažangos įgyvendinant politikos 
reformas, visų pirma kelių priežiūros srityje. Politinis dialogas kiek 
pagerėjo, tačiau sutartas veiksmų planas ir toliau įgyvendinamas 
lėtai. 2010 m. Komisija vis dėlto nusprendė finansuoti naują svarbų 
investicijų į kelius projektą, bet nenustatė jokių sąlygų;

c) Čade politinis dialogas ribotas, nes dialogui transporto sektoriuje 
nėra struktūruoto pagrindo, ir Komisija čia nenaudoja bendros 
metinės peržiūros. Pavyzdžiui,  Komisija nesureagavo į neseniai 
įvykusius biudžeto pokyčius, dėl kurių kelių priežiūrai imta skirti 
gerokai mažiau lėšų;

d) k ita ver tus Zambijoje,  Komisi ja  greitai  i r  t ink amai sureagavo 
į nepakankamą vyriausybės įsipareigojimą įgyvendinti reformas ir 
vangiai palaikomą dialogą (žr. 4 langelį).

4 LANGELIS

VEIKSMINGAS KOMISIJOS POLITINIS DIALOGAS ZAMBIJOS VYRIAUSYBEI NEPARODŽIUS 
DERAMO ĮSIPAREIGOJIMO ĮGYVENDINTI REFORMĄ

2009 m. Komisija kartu su kitais vystymosi partneriais sustabdė didžiąją dalį kelių sektoriaus finansavimo, visų 
pirma savo sektorinės paramos biudžetui programas. Tai padaryta dėl nepakankamos vyriausybės padarytos 
pažangos siekiant sektoriaus strategijos tikslų, nepakankamo lėšų skyrimo kelių priežiūrai ir vyriausybės vangumo 
atsakant į politinį dialogą. Be to, Zambijos generalinio auditoriaus 2010 m. kovo mėn.; ataskaitoje nustatyta 
viešųjų pirkimų, valdymo ir priežiūros problemų, taip pat įsipareigojimų, įvykdytų viršijant biudžeto asignavimus. 
Sustabdžius pagalbos programų įgyvendinimą, vyriausybei duotas aiškus ženklas, todėl ji pradėjo aktyviau palai-
kyti politinį dialogą. Surengti aukšto lygmens susitikimai, per kuriuos aptarta, kaip priimti ir įgyvendinti praktišką 
sektoriaus strategiją ir atgauti vystymosi partnerių pasitikėjimą. Svarbiu laimėjimu tapo 2010 m. gruodžio mėn. 
susitarimas dėl trumpalaikių, vidutinės trukmės ir ilgalaikių sektoriaus problemoms spręsti skirtų veiksmų planų. 
Tačiau Komisijos paramos biudžetui programos vis dar sustabdytos, nes vyriausybė dar nepriėmė atitinkamos 
sektoriaus strategijos.
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POLITINIS DIALOGAS DĖL TRANSPORTO PRIEMONIŲ PERKROVOS

39.  Komisijos politinis dialogas dėl transporto priemonių perkrovos įvairiose 
šalyse yra nevienodai veiksmingas ir rezultatyvus buvo tik puse atvejų:

a) Zambijoje j is  buvo rezultatyvus,  nes vyr iausybė š io k lausimo 
sprendimui skyrė ypatingą dėmesį ir buvo gerai derinami vystymosi 
partnerių veiksmai. Dėl to įvyko reikšmingi teigiami pokyčiai ir dabar 
transporto priemonių perkrova Zambijoje yra kur kas mažesnė prob-
lema nei daugelyje kitų šalių. Taip yra ir Tanzanijoje, kurioje politinis 
dialogas šioje srityje laikytas nebūtinu (žr. 22 dalies c punktą);

b) Kamerūne 2004 m. Komisija ir k iti vystymosi partneriai susitarė 
su vyriausybe dėl politikos reformų, kuriomis siekta gerinti trans-
porto priemonių perkrovos kontrolę. Dialogas buvo veiksmingas, 
visų pirma kontrolės infrastruktūros plėtros, duomenų rinkimo to-
bulinimo ir informavimo kampanijų srityse. Šios reformos turėjo 
poveik į perkrovos mastui, kuris sumažėjo nuo 84 % 1998 m. ik i 
13 % 2011 m. Siekti tolesnės pažangos trukdo nepakankamas šalies 
partnerės įsipareigojimas įgyvendinti kai kurias iš sutartų reformų, 
pvz., sistemingą perkrautų transporto priemonių iškrovimą, baudų 
skyr imą kurą vežančioms transpor to pr iemonėms (š iuo metu 
baudos joms neskiriamos) ir licencijų atėmimą iš vežėjų, ne kartą 
pažeidusių perkrovos kontrolės taisykles;

c) Benine ir Burkina Fase politinis dialogas dėl transporto priemonių 
perkrovos pradėtas gana neseniai .  Juo siek iama šalinti pagrin-
dinius trūkumus, bet kol kas laimėjimai šioje srityje riboti, nes šalys 
partnerės nėra deramai įsipareigojusios patvirtinti ir įgyvendinti 
politikos reformas (žr. 22 dalies a punktą). Benine Komisija laiku ir 
pakankamai ryžtingai nesureagavo į pažangos stoką, pavyzdžiui, 
nesustabdė naujų finansavimo susitarimų ar sutarčių pasirašymo. 
Burkina Fase Komisija 2010 m. galiausiai ėmėsi ryžtingesnių veiksmų 
(žr.  1 langelį) ,  dėl kurių įvesta transporto priemonių apkrovos 
kontrolės sistema, ir pagyvėjo politinis dialogas;

d) nesant tinkamo pagrindo (žr. 38 dalies c punktą), politinis dialogas 
dėl transporto priemonių perkrovos Čade vyko labai vangiai. Komisi-
ja beveik nesprendė politikos klausimų, o šalis partnerė nuveikė 
labai nedaug, kad išspręstų šią problemą.
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BENDRADARBIAUJANT TECHNINIAIS KLAUSIMAIS PASIEKTA 
NAUDINGŲ, BET RIBOTŲ REZULTATŲ

TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS KELIŲ PRIEŽIŪROS SRITYJE

40.  Vykdant EPF finansuojamą techninį bendradarbiavimą buvo šalinamos 
rimtos institucinių gebėjimų spragos kelių priežiūros srityje, nors kai 
kuriais atvejais į pagrindinius trūkumus nebuvo pakankamai atsižvelgta, 
pavyzdžiui:

a) Burkina Fase nebuvo bendradarbiaujama techniniais k lausimais 
siekiant paremti kelių fondo reformą, kelių agentūros veiklos pradžią 
ir privačių įmonių gebėjimų stiprinimą;

b) K amerūne bendradarbiaujant  techninia is  k lausimais  nebuvo 
sprendžiamas sudėtingų viešųjų pirkimų procedūrų klausimas; ir

c) Tanzanijoje nebuvo sprendžiamos su kelių agentūros, vietos valdžios 
institucijų ir privačių įmonių gebėjimų stoka susijusios problemos.

41.  Daugelyje aplankytų šalių partnerių parama visų pirma teikiama kelių 
būklės tyrimams atlikti ir kelių duomenų bazėms kurti siekiant užtikrinti 
didesnį informacijos, kuria grindžiamas kelių priežiūros planavimas, 
patik imumą. Bendradarbiaujant techniniais k lausimais, taip pat buvo 
padėti rengti kelių sektoriaus strategijų projektai ir  pagerinta kelių 
priežiūros kontrolė. Mokymai buvo rengiami daugiausia ministerijų, kelių 
fondų ir kelių agentūrų darbuotojams, o kai kuriais atvejais – ir kelių 
priežiūrą vykdančių privačių įmonių darbuotojams. Jie buvo gerai or-
ganizuoti ir veiksmingi. Politikos sprendimų priėmimui naudingos infor-
macijos gauta atliekant įvairių sričių techninius tyrimus, pvz., galimybių 
studijas, viešųjų išlaidų peržiūras ir kuro bei kitų mokesčių rinkimo ar 
įvairiarūšio transporto tyrimus.
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42.  Tačiau įgyvendinant techninį bendradarbiavimą dažnai kildavo sunkumų, 
todėl jam skirtos lėšos panaudotos tik iš dalies, o rezultatų tvarumui 
dažnai kyla grėsmė:

a) Benine pagal 9-ąjį EPF suplanuota veikla nebuvo įgyvendinta kaip 
planuota, iš dalies dėl ekspertų ir jų Benino kolegų bendravimo 
sunkumų, o rezultatai  taip pat buvo menk i ,  nes nacional inės 
valdžios institucijos neprisiėmė pakankamos atsakomybės;

b) Čade techniniam bendradarbiavimui pagal 9-ąjį EPF skirta nemaža 
suma, bet ji beveik nebuvo panaudota dėl sunkumų pritraukiant ir 
išlaikant darbui labai sunkiomis sąlygomis reikalingus profesionalus 
ir ribotų nacionalinių valdžios institucijų lėšų įsisavinimo gebėjimų. 
Mažai tikėtina, kad kelių būklės duomenų bazė bus nuolat atnauji-
nama, nes nacionaliniu mastu trūksta lėšų. Komisija taip pat skyrė 
nemažą finansinę paramą kelių agentūrai įsteigti, tačiau, nepaisant 
vyriausybės teiginių, kad šiam tikslui suteikta politinė parama, ji 
pradės veikti dar negreitai;

c) Kamerūne techninis bendradarbiavimas buvo veiksmingas stipri-
nant ministerijos gebėjimus vykdyti priežiūros darbų kontrolę, 
tačiau viešųjų pirk imų valdymui gerinti numatytą paramą teko 
atšaukti, nes šalis partnerė nerodė didelio susidomėjimo;

d) Tanzanijoje, atlikus Komisijos finansuotus tyrimus, pateiktos naudin-
gos rekomendacijos, pavyzdžiui, dėl dar nepanaudotų biudžeto lėšų 
paskirstymo kelių agentūrai ir kitoms institucijoms;

e) Zambijoje techninis bendradarbiavimas su kelių agentūra ir kelių 
fondu buvo sėkmingas, o rezultatai veikiausiai bus tvarūs. Tech-
ninis bendradarbiavimas su regioniniais kelių agentūros biurais ir 
vietos kelių eismo institucijomis, atsakingomis už kaimo kelių tinklo 
priežiūrą, buvo ne toks sėkmingas.

TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS TRANSPORTO PRIEMONIŲ PERKROVOS KONTROLĖS 
SRITYJE

43.  Techninis bendradarbiavimas, sk ir tas padėti įgyvendinti priemones, 
kuriomis siek iama mažinti transporto priemonių perkrovą, apskritai 
pradėtas neseniai ir yra ribotas, išskyrus bendradarbiavimą Zambijoje, 
kur vyriausybė skiria jam daug dėmesio ir kur gerai derinami vystymosi 
partnerių veiksmai.
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5 LANGELIS

VISAPUSIŠKA KOMISIJOS PARAMA TRANSPORTO PRIEMONIŲ PERKROVOS KONTROLEI 
RYTŲ AFRIKOS BENDRIJOS (RAB) REGIONE GERINTI

Komisija rengia regioninę programą transporto priemonių perkrovos kontrolės sistemų centriniame koridoriuje, 
kuris jungia Burundį, Kongo Demokratinę Respubliką, Ruandą, Tanzaniją ir Ugandą, kūrimui ir tobulinimui remti. 
Šis 16 milijonų eurų vertės projektas labai svarbus kelių infrastruktūros tvarumui užtikrinti, nes nustatyta, kad 
transporto priemonių perkrova yra svarbiausia pagrindinių Rytų Afrikos bendrijos (RAB) regiono greitkelių dangos 
irimo priežastis. Projektas skirtas RAB regione tebevykdomoms iniciatyvoms remti. Juo siekiama prisidėti prie 
transporto priemonių perkrovos mažinimo tobulinant teisės aktus, suteikiant jų vykdymo užtikrinimo priemo-
nes ir sprendžiant su kontrolės neveiksmingumu, kuriuo sudaromos palankios sąlygos transporto priemonių 
perkrovos praktikai, susijusias problemas. Pirmajame etape bus persvarstytos ir suderintos RAB regione taiko -
mos taisyklės ir išanalizuotos su tiltinių svarstyklių stočių valdymu susijusios administravimo problemos. Antra-
jame etape bus parengtas išsamus 5–7 tiltinių svarstyklių statybos ir atnaujinimo, kurie turėtų būti įgyvendinti 
trečiajame ir galutiniame etape, projektas. Siekiant mažinti stovėjimo laiką ir gerinti transporto srautą centri-
niame koridoriuje, projekte taip pat daug dėmesio bus skirta transporto priemonių perkrovos kontrolės sistemų 
administravimui ir valdymui.

44.  Tačiau k itose šalyse partnerėse vykdant techninį bendradarbiavimą 
Komisija finansavo labai svarbius tyrimus. Pavyzdžiui:

a) Benine EPF f inansavo išsamius perkrovų tyr imus,  o tai  gal ima 
panaudoti siekiant pagerinti EPF bendradarbiavimą sprendžiant 
šią problemą;

b) Čade 2008 m. atlikti du tyrimai buvo naudingi rengiant nacionalinę 
transporto priemonių perkrovos kontrolės strategiją;

c) Burk ina Fase 2008 m. at l iktu tyr imu pagr įstas Vak arų Afr ikos 
ekonominės ir pinigų sąjungos 2010 m. priimtas regioninių teisės 
aktų vykdymui užtikrinti skirtas veiksmų planas;

d) K amerūne iš  EPF f inansuoti  t ranspor to pr iemonių perk rovos 
kontrolės sistemos auditai ir diagnostiniai tyrimai, kurie buvo nau-
dingi rengiant kontrolės gerinimo veiksmų planus. Taip pat buvo 
teik iami patarimai ir rengiami mokymai veiksmingesnio tiltinių 
svarstyklių tinklo valdymo srityje;

e) Tanzanijoje Komisija šiuo metu rengia labai svarbią programą, kurio-
je daugiausia dėmesio skiriama geresniam administravimui, trans-
porto priemonių perkrovos kontrolės valdymui ir tiltinių svarstyklių 
tinklo tobulinimui (žr. 5 langelį).
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labai geros būklės kelias
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IŠVADOS

45.  Audito Rūmai daro išvadą, kad Komisija iš dalies veiksmingai remia tva-
raus kelių tinklo kūrimą Užsachario Afrikoje.

46.  Audito Rūmų aplankytos šalys partnerės nepakankamai užtikrina kelių 
infrastruktūros tvarumą. Kelius daugiau ar mažiau veik ia ankstyvas 
nusidėvėjimas. Nors daugelis aplankytų šalių partnerių padarė nemažą 
pažangą kelių priežiūros srityje, visose dar yra problemų. Institucijų refor-
mos priimtos, bet dar reikia pašalinti daugybę institucinių trūkumų. Nors 
visose Audito Rūmų aplankytose šalyse partnerėse išlaidos kelių priežiūrai 
ilgainiui didėjo, jų vis dar nepakanka, ir kelių priežiūra dažnai vykdoma 
per vėlai arba ne iki galo. Daugelis šalių partnerių padarė nepakankamą 
pažangą, kad užtikrintų transporto priemonių perkrovos, turinčios didelę 
įtaką numatomajai kelių eksploatavimo trukmei ir priežiūros išlaidoms, 
kontrolę.

47.  Kaip viena iš pagrindinių paramos kelių sektoriui teikėjų, Komisija iš 
dalies veiksmingai skatina politikos reformų, reikalingų esamoms kliūtims 
tvaraus kelių tinklo kūrimui Užsachario Afrikoje pašalinti, priėmimą ir 
įgyvendinimą. Komisijos finansinei paramai nustatytų sąlygų taikymas 
turi nedidelį skatinamąjį poveikį. Dažnai šalims partnerėms nevykdant 
savo įsipareigojimų Komisija nesiima tinkamų atsakomųjų veiksmų, o tai 
turi įtakos jos patikimumui. Tai taip pat tai daro poveikį politiniam dia-
logui, kurio visų galimybių Komisija neišnaudoja, nors šis dialogas labai 
svarbus siekiant skatinti pažangą kai kuriose srityse, visų pirma susiju-
siose su institucine sistema ir kelių priežiūros finansavimu. Komisijos 
finansuojamas techninis bendradarbiavimas buvo mažiau sėkmingas nei 
buvo galima tikėtis.

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
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REKOMENDACIJOS

48.  Audito Rūmai pateikia šias rekomendacijas siekdami didinti iš EPF tvari-
am kelių tinklui Užsachario Afrikoje sukurti teikiamos vystymo paramos 
veiksmingumą:

Europos išorės veiksmų tarnyba ir Komisija EPF finansavimą kelių sekto-
riui turėtų skirti visų pirma ten, kur galima pasiekti didžiausios naudos. 
Šiuo tikslu jos turėtų:

a) skirti lėšas kelių sektoriui visų pirma tose šalyse partnerėse, ku rios 
įgyvendina atitinkamą sektorių politiką, skirtą kelių transporto 
tvarumui užtikrinti, taikydamos tinkamas ir patikimas priemones, 
kuriomis siekiama gerinti kelių priežiūrą ir spręsti su transporto 
priemonių perkrova susijusias problemas;

b) kitose šalyse, visų pirma tose, kuriose iš EPF anksčiau buvo f i-
nansuotos didelės investicijos į kelių infrastruktūrą, daugiausia 
EPF lėšų skirti institucinei paramai, esamo kelių tinklo priežiūrai 
ir ašių apkrovos kontrolės infrastruktūros plėtrai;

c) prireikus didinti EPF lėšų svertinį poveikį šias dotacijas derinant 
su paskolomis ir skatinant privačiojo sektoriaus dalyvavimą f i-
nansuojant kelių tinklo atnaujinimą ir plėtrą.

1 REKOMENDACIJA
IŠTEKLIŲ SKIRSTYMAS
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Komisija turėtų griežčiau taikyti jos programoms nustatytas sąlygas ir 
stiprinti politinį dialogą. Šiuo tikslu ji turėtų:

a) apibrėžti aiškias, įvertinamas ir per nustatytą laiką pasiektinas 
of icialias sąlygas, kuriomis atsižvelgiama į politikos reformų, 
susijusių su kelių priežiūra ir transporto priemonių perkrova, 
poreikį;

b) prireikus, programuojant paramą ir atskirų paramos programų 
lygmeniu taikyti išankstines sąlygas, sistemingai susiejant f i -
nans av im o susi t ar imų p asi r aš y mą ,  darb ų v iešų jų p i rk imų 
paskelbimą ir darbų sutarčių pasirašymą su išankstiniu sąlygų 
įvykdymu;

c) atlikti periodiškas ir struktūruotas sąlygų įvykdymo analizes, taip 
pat periodiškai atliekamus šalies kelių sektoriaus vertinimus ir 
projektų ex post vertinimus;

d) sistemingai imtis tolesnių veiksmų atsižvelgiant į savo išvadas 
dėl sąlygų įvykdymo ir vertinimų rezultatų, daugiausia dėmesio 
skiriant priežastims, dėl kurių galėjo būti nepadaryta planuota 
pažanga, ir būtiniems taisomiesiems veiksmams;

e) ryžtingai, proporcingai ir laiku imtis atsakomų jų veiksmų, jeigu 
vyriausybės nerodo deramo įsipareigojimo spręsti iškeltas prob-
lemas ir įgyvendinti Komisijos pateiktas rekomendacijas, įskaitant 
atskirų programų ar apskritai kelių sektoriaus finansavimo iš EPF 
sustabdymą ar nutraukimą.

2 REKOMENDACIJA
SĄLYGOS IR POLITINIS DIALOGAS
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Šią ataskaitą priėmė III kolegija, vadovaujama Audito Rūmų nario Karel 
PINXTEN, 2012 m. spalio 16 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje.

Audito Rūmų vardu

Pirmininkas 
Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

35 Europos Komisijos 
išorės pagalbos techninio 
bendradarbiavimo ir projektų 
įgyvendinimo padalinių 
pertvarkymo pagrindinė 
strategija, 2008 m. liepos mėn.

Pagal savo paramos gebėjimų stiprinimui veiksmingumo didinimo 
strategiją35 Komisija turėtų:

a) s te n g t is  u ž t ik r int i ,  k a d v y r iaus y b ė p r is i imtų n ea b ej ot iną 
atsakomybę už planuojamą veiklą ir tai įrody tų nacionaliniu 
mastu šiam tikslui skirdama pakankamai žmogiškų jų ir biudžeto 
išteklių tiek įgyvendinant programą, tiek baigus ją įgyvendinti;

b) daugiau dėmesio skirti pagrindinėms transporto priemonių per-
krovos priežastims, pvz., kliūtims, trukdančioms transporto rinkai 
normaliai funkcionuoti;

c) prireikus, padėti šalims partnerėms atlikti patikimą ekonominę 
analizę siekiant priimti sprendimą dėl tinkamos kelių tinklo 
priežiūros ir  plėtros pusiausv yros už tikrinimo, atsiž velgiant 
į visus svarbius ekonominius, socialinius, aplinkos, f inansinius, 
techninius ir veiklos kriterijus.

3 REKOMENDACIJA
TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS
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I PRIEDAS

EPF ĮSIPAREIGOJIMAI UŽSACHARIO AFRIKOS KELIŲ SEKTORIUJE 1995–2011 M. 

ŠALIS (eurais)

Malis
Beninas
Nigeris
Burkina Fasas
Gana
Gvinėja 
Senegalas
Mauritanija
Siera Leonė
Čadas
Dramblio Kaulo Krantas
Bisau Gvinėja
Liberija
Žaliasis Kyšulys
Togas
Gambija

419 598 326
347 682 270
320 368 922
312 101 911
280 618 638
273 105 333
242 057 572
190 880 748
166 933 430

72 000 000
70 000 000
69 182 042
60 200 000
22 905 117

2 676 753
697 195

Visa Vakarų Afrika 2 851 008 259

Etiopija
Uganda
Tanzanija
Kenija
Džibutis
Eritrėja
Somalis

669 898 636
466 664 139
353 003 422
323 003 402

53 608 497
39 830 000

3 800 000

Visa Rytų Afrika 1 909 808 096

Madagaskaras
Mozambikas
Zambija
Malavis
Kongo Demokratinė Respublika
Kongas (Brazavilis)
Lesotas
Komorai
Angola
Namibija
Mauricijus
Svazilandas

392 145 169
368 404 503
288 358 090
174 425 298
148 028 097

67 590 000
40 251 098
26 873 099
25 044 130
21 958 898

3 782 617
1 489 228

Visa Pietų Afrika 1 558 350 225

Kamerūnas
Čadas
Burundis
Ruanda
Centrinės Afrikos Respublika
Gabonas
San Tomė ir Prinsipė
Pusiaujo Gvinėja

359 118 520
264 035 490
146 658 963
138 566 306

67 672 075
60 937 496
34 832 347

80 000

Visa Centrinė Afrika 1 071 901 197

IŠ VISO 7 391 067 778
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II PRIEDAS

AUDITO RŪMŲ APLANKYTOS ŠALYS

Sudan

Mali

Chad
Niger

Angola

Ethiopia

Nigeria

Namibia

Zambia

South Africa

Mauritania

Kenya

Mozambique

Botswana

Congo 
Dem. Rep.Congo

Madagascar

Cameroon

Zimbabwe

Gabon

G
hana

Guinea

Tanzania

Uganda

Côte 
d’Ivoire

Senegal

Central African 
Republic

B
en

in

Burkina Faso

Malawi

Eritrea

Liberia

Togo

Lesotho

Rwanda

DjiboutiGuinea-Bissau

Swaziland

Equatorial Guinea

Mauritius

Comoros

Gambia

Sierra Leone

Burundi

Western Sahara

Libya

Tunisia

Algeria

Morocco

Egypt.
Arab. Rep.

Somalia

Užsachario Afrikos šalys

Audito Rūmų aplankytos šalys

South Sudan
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III PRIEDAS

AUDITO RŪMŲ PER PATIKRAS VIETOJE NUSTATYTŲ FAKTŲ APŽVALGA

Šalis Kelias EPF projektas Kelio būklė1 Ankstyvas irimas

Beninas

Semė – Porto Novas (12,7 km) 7-asis EPF. Remontuoti kelią nuspręsta 1995 m., kelias 
baigtas remontuoti 2003 m. – 14,7 mln. EUR. Gera Ne

Paraku miesto keliai (17,3 km) 7-asis EPF. Gerinti kelius nuspręsta 1999 m., keliai baigti 
gerinti 2005 m. – 6,2 mln. EUR. Labai gera Ne

Natitingu – Porga (101 km) 8-asis EPF. Remontuoti kelią nuspręsta 1999 m., kelias 
baigtas remontuoti 2005 m. – 26,9 mln. EUR. Patenkinama Taip

Pagrindinis kelias per Kotonu 
(7,4 km)

7-asis ir 8-asis EPF. Tiesti kelią nuspręsta 1999 m., kelias 
baigtas tiesti 2004 m. – 22,8 mln. EUR. Gera Ne

Dasa – Savė – Paraku, Savalu – 
Dasa – Bohikonas, Porto 
Novas – Igolas (331 km)

8-asis EPF. Vykdyti periodinę kelių priežiūrą nuspręsta 
1999 m., baigta ją vykdyti 2004 m. – 43,8 mln. EUR.

Prasta / patenki-
nama / gera Taip

Burkina 
Fasas

Uagadugu – Kupela (135 km)

8-asis EPF. Vykdyti periodinę kelio priežiūrą nuspręsta 
1998 m., baigta ją vykdyti 2002 m. – 11,3 mln. EUR.
9-asis EPF. Vykdyti periodinę kelio priežiūrą nuspręsta 
2003 m., baigta ją vykdyti 2007 m. – 35,6 mln. EUR.

Gera Taip

Bobo Diulasas – Boromas 
(169 km)

8-asis EPF. Vykdyti periodinę kelio priežiūrą nuspręsta 
1998 m., baigta ją vykdyti 2003 m. – 13,2 mln. EUR.
9-asis EPF. Vykdyti periodinę kelio priežiūrą nuspręsta 
2003 m., baigta ją vykdyti 2008 m. – 79,4 mln. EUR.

Gera Taip

Kamerūnas

Jaundė – Ajosas (126 km) 8-asis EPF. Remontuoti kelią nuspręsta 1999 m., kelias 
baigtas remontuoti 2005 m. – 13,1 mln. EUR. Patenkinama Ne

Bertua – Garua Bulajus (250 km) 7-asis EPF. Remontuoti kelią nuspręsta 1997 m., kelias 
baigtas remontuoti 2002 m. – 71,3 mln. EUR. Patenkinama Ne

Ngaunderė – Tuboras (265 km) 8-asis EPF. Tiesti kelią nuspręsta 1998 m., kelias baigtas tiesti 
2004 m. – 91,2 mln. EUR. Gera Ne

Garua – Figuilas (90 km) 9-asis EPF. Remontuoti kelią nuspręsta 2007 m., kelias 
baigtas remontuoti 2010 m. – 38,0 mln. EUR. Gera Taip

Čadas

Erė – Kelas (48 km) 7-asis EPF. Tiesti kelią nuspręsta 1996 m., kelias baigtas tiesti 
2001 m. – 11,8 mln. EUR. Prasta Taip

Kelas – Mundu (108 km) 8-asis EPF. Tiesti kelią nuspręsta 2000 m., kelias baigtas tiesti 
2004 m. – 28,4 mln. EUR. Prasta Taip

Mundu – Kuterė (118 km) 8-asis EPF. Tiesti kelią nuspręsta 1999 m., kelias baigtas tiesti 
2006 m. – 38,3 mln. EUR. Labai gera Ne

Mundu – Doba, Doba – Kumra 
(190 km)

9-asis EPF. Tiesti kelius nuspręsta 2005 m., keliai baigti tiesti 
2010 m. – 78,0 mln. EUR. Gera Taip

 

1 Keliai skirstomi pagal Kelių tinklų vertinimo priemonės kelio būklės kategorijas. Kategorijos yra šios: 
 —  labai gera – reikalinga tik įprastinė priežiūra; 
 —  gera – reikalinga įprastinė priežiūra, taip pat prevencinė priežiūra, dangos keitimas tam tikrose vietose arba remontas; 
 —  patenkinama – reikalinga įprastinė ir periodinė priežiūra; 
 —  prasta – reikalinga įprastinė priežiūra ir dangos stiprinimas arba dalinė rekonstrukcija; 
 —  labai prasta – reikalinga įprastinė priežiūra ir visiška rekonstrukcija.
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Šalis Kelias EPF projektas Kelio būklė1 Ankstyvas irimas

Tanzanija

Mvanzos miesto ir aplinkiniai 
keliai (55,2 km)

8-asis EPF. Remontuoti kelius nuspręsta 1999 m., keliai baigti 
remontuoti 2006 m. – 34,9 mln. EUR.

Labai gera / 
prasta Taip

Mvanzos siena – Tindė, Isaka – 
Nzega (169 km)

8-asis EPF. Remontuoti ir atnaujinti kelius nuspręsta 2000 m., 
keliai baigti remontuoti ir gerinti 2007 m. – 114,7 mln. EUR.

Labai gera / 
gera / patenki-
nama / prasta

Taip

Morogoras – Dodoma (253 km) 8-asis EPF. Remontuoti kelią nuspręsta 2000 m., kelias 
baigtas remontuoti 2007 m. – 41,9 mln. EUR. Patenkinama Taip

Zambija

Monzė – Zimba (212 km) 8-asis EPF. Remontuoti kelią nuspręsta 1998 m., kelias 
baigtas remontuoti 2002 m. – 34,3 mln. EUR. Patenkinama Taip

Kabvė – Kapiri ir Čisambos keliai 
(82 km)

8-asis EPF. Remontuoti kelius nuspręsta 1999 m., keliai baigti 
remontuoti 2003 m. – 16,8 mln. EUR. Patenkinama Taip

Zimba – Livingstonas (42,7 km) 9-asis EPF. Remontuoti kelią nuspręsta 2007 m., kelias 
baigtas remontuoti 2010 m. – 15,0 mln. EUR. Labai gera Ne

 

1 Keliai skirstomi pagal Kelių tinklų vertinimo priemonės kelio būklės kategorijas. Kategorijos yra šios: 
 —  labai gera – reikalinga tik įprastinė priežiūra; 
 —  gera – reikalinga įprastinė priežiūra, taip pat prevencinė priežiūra, dangos keitimas tam tikrose vietose arba remontas; 
 —  patenkinama – reikalinga įprastinė ir periodinė priežiūra; 
 —  prasta – reikalinga įprastinė priežiūra ir dangos stiprinimas arba dalinė rekonstrukcija; 
 —  labai prasta – reikalinga įprastinė priežiūra ir visiška rekonstrukcija.
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IV PRIEDAS

7–10-OJO EPF KELIŲ INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAI BENINE

Guene
Malanville

Banikoara

Borodarou

Gogonou
Kankohoum-
Dassari

Porga

Sori
Tanguieta

BéroubouayToukountouna
Gamia

Bembereke

Ndali

Djougou
Tiranga

Partago

Tchatchou

Tchaourou

Kilibo

Save

AgouagonSavalou

Dassa-Zoume

Paouignan

Setto

Abomey-
Calavi

Seme-Kpodji

Bohicon

Kandi

Abomey

Parakou

Natitingou

Lokossa
Porto-Novo

Cotonou

NIGER

BURKINA FASO

TOGO

NIGERIA 

9-asis EPF
Banikoara – Kandi (68 km)

Suremontuotas 2007 m.
Skirta suma: 23,0 mln. EUR

8-asis EPF
Natitingu – Porga (101 km)

Suremontuotas 2005 m.
Visos išlaidos: 26,9 mln. EUR

9-asis EPF
Kotonu (Godomėjus) –

Abomėjus – Kalavis (10,5 km)
Suremontuotas 2011 m.

Skirta suma: 40,0 mln. EUR

7-asis EPF
Paraku keliai (17,3 km)

Suremontuoti 2005 m.
Visos išlaidos: 6,2 mln. EUR

7-asis EPF
Semė-Podji – Porto Novas (12,7 km)

Suremontuotas 2003 m.
Visos išlaidos: 14,7 mln. EUR

8-asis EPF
Kaimo keliai l’Alibori, Borgou,

Collines ir Zou rajonuose
Visas ilgis: 700 km

Remontas ir priežiūra
baigti 2006 m.

Visos išlaidos: 7,7 mln. EUR

8-asis EPF
Dasa – Savė – Paraku

Savalu – Dasa – Bohikonas
Porto Novas – Igolas

Visas ilgis: 342 km
Periodinė priežiūra baigta 2005 m.

Visos išlaidos: 43,8 mln. EUR

7-asis ir 8-asis EPF
Kotonu keliai (7,4 km)
Suremontuoti 2004 m.

Visos išlaidos: 22,8 mln. EUR

10-asis EPF
Paraku – Berubuėjus (Béroubouay) (151 km)

Remontuojamas
Skirta suma: 53,9 mln. EUR

8-asis EPF
13-os didesnių miestų ir miestelių keliai

Nutiesti arba išgrįsti 2007 m.
Visos išlaidos: 29,8 mln. EUR

7-asis EPF
Berubuėjus (Béroubouay) – Malanvilis (167 km)

Suremontuotas 1999 m.
Visos išlaidos:24,0 mln. EUR

7-asis EPF
Paraku – Djugu, B1 dalis (72 km)

Suremontuotas 1997 m.
Visos išlaidos: 9,3 mln. EUR

© Europos Audito Rūmai. 
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AUDITO RŪMŲ PER BENINE ATLIKTAS KELIŲ PATIKRAS VIETOJE NUSTATYTI FAKTAI

Semė – Porto Novas

Kelio būklė pagal jo amžių yra normali. Vykdoma įprastinė priežiūra.

Paraku miesto keliai

Dėl projektą įgyvendinant priimtų gerų techninių sprendimų, sunkiasvorių transporto priemonių 
eismo nebuvimo ir tinkamos kelio priežiūros, už kurią atsako ir iš savo biudžeto finansuoja miesto 
valdžios institucijos, Paraku miesto keliai vis dar yra labai geros būklės. Priežiūra yra gera, nes ją 
užtikrina kompetentingos priežiūros tarnybos, gerokai padidėjo miesto kelių priežiūros biudžetas 
ir investicijos į ją1, nuo 2005 m. sudaromos daugiametės priežiūros sutartys ir vietos gyventojai da-
lyvauja atliekant fizinius įprastinės priežiūros darbus, pvz., moterų asociacijos atstovės kas savaitę 
šluoja gatves.

Natitingu – Porga

Keliui būdingas banguotumas, suskilinėjimas, yra įtrūkimų ir duobių. Kelio saugos infrastruktūros 2  
būklė taip pat pablogėjusi. Kelio dangos ir imo priežastys yra struktūros problemos, transporto 
priemonių perkrova ir netinkama priežiūra. Atlikus patikrą paaiškėjo, kad įprastinė priežiūra nevykdo-
ma kaip dera ir kad nemažai kelio daliai reikia periodinės techninės priežiūros. Todėl kelias nebetinka 
naudotis visiškai taip ir važiuoti juo tokiu greičiu, kaip buvo numatyta jo projekte. Atsižvelgiant į tai, 
kad įprasta tikrintų kelio atkarpų projektinė eksploatavimo trukmė dar nesibaigė, daroma išvada, kad 
vyksta ankstyvas kelio dangos irimas.

Pagrindinis kelias per Kotonu

Kelias vis dar yra geros būklės. Tačiau yra dangos irimo rizika, nes miesto valdžios institucijos tinka-
mai nevykdo įprastinės priežiūros. Vandens nutekėjimo kanalai neišvalomi, todėl kyla jų užsikimšimo 
smėliu ir nuolaužomis rizika.

1 Nuo 200 mln. CFA frankų 2005 m. iki 800 mln. CFA frankų 2011 m.

2 Horizontalusis kelio ženklinimas, apsauginiai barjerai, eismo ženklai ir šalikelių betoniniai blokai.
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Dasa – Savė – Paraku; Savalu – Dasa – Bohikonas  

Kelias paveiktas ankstyvo irimo. Auditoriai pastebėjo banguotumą, provėžas3, įtrūkimus, suskilinėjimą 
ir duobes. Keliose vietose ir imas labai smarkus. Kelių saugos infrastruktūros būklė taip pat yra 
pablogėjusi. Pagrindinė dangos irimo priežastis yra transporto priemonių perkrova, tačiau įtakos 
turi ir lokalizuotos struktūros problemos bei didesnis nei iš pradžių tikėtasi eismo srautas. Todėl kelias 
nebetinka naudotis visiškai taip ir važiuoti juo tokiu greičiu, kaip buvo numatyta jo projekte. Be to, 
tinkamai nevykdoma įprastinė kelio priežiūra, taip pat reikalinga periodinė techninė priežiūra, bet 
ji dar nesuplanuota.

Porto Novas – Igolas

Apskritai kelias yra geros būklės. Nustatytas būklės pablogėjimas, įskaitant nedidelį banguotumą, yra 
įprastas tokio amžiaus keliui. Įprastinė priežiūra vykdoma, nors ne visada tinkamu laiku.

3 Pravažiuojančių transporto priemonių ratų kelio paviršiuje įspaustos vėžės.
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8-asis EPF
Šalies gruntinių kelių tinklas (733 km)

Priežiūra ir remontas baigti 2004 m.
Visos išlaidos: 40,2 mln. EUR

6-asis ir 7-asis EPF
Bobo Diulasas – Dramblio Kaulo Kranto siena (152,35 km)

Uagadugu – Ganos siena (159,97 km)
Bobo Diulasas – Malio siena (117,7 km)

Nuolatinė ir periodinė priežiūra baigta 1998 m.
Visos išlaidos: 28,0 mln. EUR

10-asis EDF
Sakoinsė – Boromas (122 km)

Periodinė priežiūra vykdoma
Skirta suma: 60,5 mln. EUR

7-asis EPF
Kupela – Bitu – Togo siena (150 km)

Periodinė priežiūra baigta 1993 m.
Visos išlaidos: 15,9 mln. EUR

8-asis EPF
Uagadugu – Jakas (100 km)

Boromas – Bobo Diulasas (169 km)
Uagadugu – Kupela (131 km)

Kupela – Piega (140,8 km)
Sakoinsė – Kudugu (42,56 km)
Periodinė priežiūra baigta 2003 m.

Visos išlaidos: 48,9 mln. EUR

7-asis EPF
Uahiguja – Malio siena (60,2 km)

Tuganas – Uahiguja (95,6km)
Suremontuoti 1998 m.

Visos išlaidos: 12,3 mln. EUR

7-asis EPF
Jakas – Uahiguja (74 km)

Periodinė priežiūra baigta 1992 m.
Visos išlaidos: 10,2 mln. EUR

9-asis EPF
Uagadugou – Kupela (136,11 km)

Bobo Diulasas – Pourra carrefour (200 km)
Periodinė priežiūra baigta 2008 m.

Visos išlaidos: 119,5 mln. EUR

© Europos Audito Rūmai. 

V PRIEDAS

7–10-OJO EPF KELIŲ INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAI BURKINA FASE
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Atsižvelgiant į aplinkybes, susijusias su saugumu, Audito Rūmų vizualinė kelių apžiūra Burkina Fase 
buvo palyginti ribota.

Uagadugu – Kupela

Šio kelio periodinė techninė priežiūra buvo finansuojama iš 8-ojo EPF. Darbai baigti 2003 m., bet jau 
2005 m. vasario mėn. kelias turėjo ankstyvo irimo požymių, todėl nuspręsta vėl finansuoti periodinę 
techninę priežiūrą ir dangos stiprinimą iš 9-ojo EPF. Šis darbas baigtas 2007 metais. Audito Rūmams 
atlikus 40 km kelio atkarpos vizualinę apžiūrą nustatyta, kad kelias šiuo metu yra geros būklės. Vis 
dėlto pastebėtas vietomis prasidėjęs ankstyvas irimas, pvz., provėžos Uagadugu kryptimi, ir sunaikinta 
metalinė konstrukcija, pastatyta didžiausiam leistinam sunkvežimių aukščiui kontroliuoti. Provėžos 
atsiranda dėl transporto priemonių perkrovos ir dėl 2002 m. Dramblio Kaulo Kranto krizės netikėtai 
padidėjusio eismo srauto.

Bobo Diulasas – Boromas

Iš 8-ojo EPF finansuota periodinė techninė priežiūra baigta 2002 m. Darbų prižiūrėtojo stebėjimo 
ataskaitose ir galutinėje ataskaitoje nurodyta, kad kelio danga jau buvo pažeista praėjus metams nuo 
priežiūros darbų pabaigos. Pažeidimai buvo bendro pobūdžio: dangos paviršiaus irimas, duobės ir 
provėžos. Todėl atlikti papildomi periodinės techninės priežiūros darbai, kurie šį kartą finansuoti iš 
9-ojo EPF. Šis darbas baigtas 2008 m. Šiuo metu bendra kelio būklė vis dar gera. Nepaisant to, Au-
dito Rūmai aptiko ankstyvo irimo įrodymų, pvz., paviršiaus pažeidimų ir provėžų. Tai rodo, kad kelias 
netarnaus tiek laiko, kiek numatyta. ES delegacijos personalas jau per kelio atidarymo ceremoniją 
pastebėjo ankstyvo irimo požymių.

AUDITO RŪMŲ PER BURKINA FASE ATLIKTAS KELIŲ PATIKRAS VIETOJE NUSTATYTI FAKTAI



42

Specialioji ataskaita Nr. 17/2012 – Europos plėtros fondo (EPF) įnašas į tvaraus kelių tinklo kūrimą Užsachario Afrikoje

Magada

Figuil 

Largoy

Womi

Nandéké 
SonkolongKakar

Mbonso Bembaran

Badzere

Garoua Boulaï

Bambouti

Letta

Banga
Muyuka

Muéa
Ayos

Pouma

Touboro

Kumba

Ebolowa

Douala

Buea

Bamenda

Ngaoundéré

Garoua

Maroua

Bertoua

Bafoussam

Yaoundé

NIGERIA

CHAD

CENTRAL
AFRICAN
REPUBLIC

EQUATORIAL
GUINEA

GABON
CONGO

7-asis EPF
Tikaro lyguma (102 km)

Suremontuotas 2001 m.
Visos išlaidos:14,0 mln. EUR

7-asis ir 8-asis EPF
Bertua – Garua Bulajus (250 km)

Suremontuotas 2002 m.
Visos išlaidos: 71,3 mln. EUR

8-asis EPF
Ngaunderė – Tuboras (265 km)

Nutiestas 2004 m.
Visos išlaidos: 91,2 mln. EUR

8-asis EPF
Jaundė – Ajosas (126 km)

Suremontuotas 2005 m.
Visos išlaidos: 51,4 mln. EUR

9-asis EPF
Nioso ežeras (2,5 km)
Suremontuotas 2011 m.

Visos išlaidos: 2,2 mln. EUR 10-asis EPF
Garua Bulajus – Nandekė (86 km)

Tiesiamas
Skirta suma: 87,0 mln. EUR

10-asis EPF
Figuilas – Magada (50 km)

Tiesiamas
Skirta suma: 31,0 mln. EUR

9-asis EPF
Garua – Figuilas (90 km)
Muėja – Kumba (62 km)

Suremontuoti 2010 m.
Duala – Jaundė
Kelių saugumas

Visos išlaidos: 81,4 mln. EUR

VI PRIEDAS

7–10-OJO EPF KELIŲ INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAI KAMERŪNE

© Europos Audito Rūmai.
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Jaundė – Ajosas

Šiuo metu kelias yra patenkinamos būklės ir juo vis dar galima važiuoti tokiu greičiu, kuriam jis buvo 
suprojektuotas. Vis dėlto, nuo dangos stiprinimo darbų praėjus tik šešeriems metams, jau matomi 
kelio nusidėvėjimo požymiai, kaip antai įdubos, kelio naudotojų padaryta žala ir nemažai apgadintų 
kelio ženklų ir apsauginių barjerų. Dauguma šių ankstyvo irimo požymių atsiranda dėl didelio eismo 
srauto ir struktūrinių trūkumų. Galutinėje kelio tiesimo vertinimo ataskaitoje nurodyta, kad kelio 
atkarpa Avajė (Awaé) – Ajosas (83 km) yra per siaura, kad galėtų atlaikyti numatytą eismo srautą4. 
Siekiant netolimoje ateityje išvengti brangių remonto darbų, reikalinga periodinė techninė priežiūra. 
Tačiau tokie darbai kol kas neplanuojami.

Bertua – Garua Bulajus

Kelio dangoje yra įtrūkimų ir įdubų, daugiausia dėl transporto priemonių perkrovos. Nepaisant šių 
irimo požymių, kelias vis dar yra patenkinamos būklės ir juo galima važiuoti tokiu greičiu, kuriam jis 
buvo suprojektuotas. Taip pat yra kelio naudotojų padaryta žala kelio paviršiui, horizontaliajam kelio 
ženklinimui ir apsauginiams barjerams. Atsižvelgiant į kelio amžių, jo irimo negalima laikyti ankstyvu, 
tačiau, siekiant netolimoje ateityje išvengti brangių remonto darbų, artimiausiu metu reikalinga 
periodinė techninė priežiūra. Tačiau tokie priežiūros darbai kol kas neplanuojami.

Ngaunderė – Tuboras

Kelias vis dar geros būklės, yra tik nedidelių irimo požymių. Tai aiškinama tuo, kad eismo srautas 
gerokai mažesnis nei tikėtasi.

Garua – Figuilas

Bendra kelio būklė yra gera, nors pastebėta irimo požymių, įskaitant įtrūkimus, įdubas ir paviršiuje 
pasirodantį bitumo perteklių. Šios problemos kyla dėl prastos kelio darbų kokybės ir transporto 
priemonių perkrovos. Kadangi kelio darbai tik neseniai baigti, šiuos irimo požymius galima laikyti 
ankstyvais.

4 „Dorsch Consult“ galutinė ataskaita Construction de la Route Yaoundé – Ayos CM/6014, Évaluation Finale, 2004 m. liepos mėn.

AUDITO RŪMŲ PER KAMERŪNE ATLIKTAS KELIŲ PATIKRAS VIETOJE NUSTATYTI FAKTAI
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8-asis EPF
Kelas – Mundu (108 km)

Nutiestas 2004 m.
Visos išlaidos: 28,4 mln. EUR

10-asis EPF
Saras (Sarh) – Kiabė (Kyabé) (102 km)

Planuojamas kelio tiesimas
Skirta suma: 72,0 mln. EUR

9-asis EPF
Mundu – Doba (101 km)
Doba – Kumra (89 km)

Nutiestas 2009 m.
Visos išlaidos: 83,3 mln. EUR

7-asis, 8-asis ir 9-asis EPF
Mundu – Kuterė (118 km)

Nutiestas 2006 m.
Visos išlaidos: 46,6 mln. EUR

7-asis EPF
Erė – Kelas (48 km)

Nutiestas 2001 m.
Visos išlaidos: 11,8 mln. EUR

VII PRIEDAS

7–10-OJO EPF KELIŲ INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAI ČADE

© Europos Audito Rūmai. 
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Erė – Kelas

Kelio būklė prasta: daug duobių, įtrūkimų ir įdubų, danga suskilinėjusi – taip yra dėl vandeningo 
dirvožemio, prastos tiesimo darbų kokybės ir transporto priemonių perkrovos. Dėl šio ankstyvo irimo 
keliu nebegalima važiuoti tokiu greičiu, kuriam jis buvo numatytas. Finansavimo susitarime nu  s ta-
tyta, kad periodinę priežiūrą reikia atlikti kas aštuonerius metus. Nors kelias baigtas tiesti 2001 m.,  
periodinė priežiūra jau buvo suplanuota 2005 m. – tai įrodo ankstyvą jo irimą. Tačiau šie darbai dar 
neatlikti. Iš tiesų Čade nevykdoma periodinė techninė kelių priežiūra. Taigi ateityje keliui prireiks 
gerokai brangesnio remonto.

Kelas – Mundu

2000 m. liepos mėn. pasirašytame finansavimo susitarime nustatyta, kad periodinę techninę priežiūrą 
reikia atlikti kas penkerius metus. Tiesiant kelią nustatyta, jog kelias suprojektuotas taip, kad nėra 
pritaikytas realiam eismo srautui. Todėl tuo metu rekomenduota praėjus 2–3 metams po galutinio 
darbų priėmimo sustiprinti jo dangą. Tačiau stiprinimo darbai neatlikti. Todėl dabartinė kelio būklė 
prasta, yra ankstyvo irimo požymių: daug duobių, kurios dažnai labai didelės, ir kelio naudotojų 
padaryta žala. Auditoriai taip pat pastebėjo, kad įprastinė šio kelio priežiūra vykdoma netinkamai.

Mundu – Kuterė

Kelias vis dar labai geros būklės. Yra nedidelių ankstyvo irimo požymių, pvz., mažų įtrūkimų ir kelio 
paviršiuje pasirodančio bitumo pertekliaus. Pastarasis iš esmės yra kelio saugos problema, nes dėl 
jo kelias tampa slidus.

Mundu – Doba; Doba – Kumra

Maždaug 40 km kelio atkarpa prie Mundu naudojama nuo 2008 m. Abu keliai apskritai yra geros 
būklės. Tačiau garantiniu laikotarpiu statybos bendrovė kelis kartus buvo atlikusi remontą. Kai kuriose 
suremontuotose atkarpose vėl pastebima ankstyvo irimo požymių. Pastebėtos provėžos atsirado dėl 
transporto priemonių perkrovos.

AUDITO RŪMŲ PER ČADE ATLIKTAS KELIŲ PATIKRAS VIETOJE NUSTATYTI FAKTAI
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8-asis EDF
Mvanzos (miesto) keliai (21,8 km)

ir Mvanza – Niangugė (34 km)
Suremontuoti 2006 m.

Visos išlaidos: 34,9 mln. EUR

8-asis EPF
Isaka – Nzega (96 km) ir

Mvanzos siena – Tindė (73 km)
Suremontuoti 2007 m.

Visos išlaidos: 114,7 mln. EUR

8-asis EPF
Central corridor: 

Morogoro – Dodoma (253 km)
Suremontuotas 2007 m.

Visos išlaidos: 41,9 mln. EUR

7-asis EPF
Vazo Hilas – Bagamojas (45 km)

Suremontuotas 2003 m.
Visos išlaidos: 2,0 mln. EUR

9-asis EPF
Mandelos kelias Dar es Salame (16 km)

Suremontuotas 2011 m.
Visos išlaidos: 34,0 mln. EUR

7-asis EPF
Ruvumos ir Pietų Iringos kelio priežiūros programa

Daug kelio atkarpų regione, kurių visas ilgis – 2 716 km
Remontas, nuolatinės, periodinės ir neeilinės priežiūros darbai baigti 2007 m.

Visos išlaidos: 21,8 mln. EUR

7-asis EPF
Skubaus (El Nino) kelio remonto programa

(nepravažiuojamų centrinio ir šiaurės koridorių atkarpų remontas)
Visas ilgis: nežinomas (kelias remontuotas ten, kur būtina)

Baigta 1999 m.
Visos išlaidos: 7,0 mln. EUR

VIII PRIEDAS

7–10-OJO EPF KELIŲ INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAI TANZANIJOJE

© Europos Audito Rūmai. 
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Mvanzos miesto ir aplinkinių kelių remontas

Suremontuoti devyni keliai Mvanzoje ir trys keliai už miesto ribų. Devynių mieste esančių kelių ben-
dras ilgis – 9 km, už jų priežiūrą atsako Mvanzos miesto taryba, kuri turi savo biudžetą. Šie keliai vis dar 
yra labai geros būklės ir jiems reikia tik įprastinės priežiūros. Trys už miesto ribų esantys keliai, kurių 
bendras ilgis – 46 km, iš esmės vis dar gali būti naudojami kaip numatyta, bet vietomis yra prasidėjęs 
ankstyvas irimas. Trijose žemai esančiose kelio iš Mvanzos į Niangugę atkarpose, kurių bendras il g is – 
4,1 km, yra dangos deformacijų ir duobių, kurios jau buvo taisytos padengiant kelią nauju dang os 
sluoksniu arba jį sutvirtinant. Oro uosto kelio kelkraščiai yra apirę sankirtose su privažiuojamaisiais 
keliais, takais ir ten, kur nuolat sustoja automobiliai ir autobusai. Vienoje Keniatos (Kenyata) kelio 
vietoje yra duobių ir deformacijų. Šios problemos yra susijusios su kelio projektavimu.

Kelių Mvanzos siena – Tindė ir Isaka – Nzega remontas ir atnaujinimas

Suremontuoti keliai yra geros arba labai geros būklės, išskyrus kelias vietas, kuriose dėl kelio paviršiuje 
atsiradusio bitumo pertekliaus yra ankstyvo irimo požymių: nuo nežymių iki akivaizdžių. Ten, kur irimas 
akivaizdus, pasitaiko ir deformacijų bei provėžų. Tai turi įtakos kelių saugai, nes kelias tampa slidus. 
Provėžų taip pat yra prieš greičio ribojimo kalnelius ir po jų, nes projektuojant kelią neatsižvelgta 
į greičio mažinimą ir didinimą šiose vietose. Kai kuriais atvejais šios provėžos yra labai gilios. Hori -
zontalusis kelio ženklinimas nebuvo tinkamai prižiūrimas ir dabar yra išblukęs.

Neatlikti centrinio koridoriaus priežiūros darbai

Rekonstruota iš viso 95 km ilgio atkarpa, o 161 km padengtas nauja danga. Bendrą kelio būklę 
galima įvertinti kaip patenkinamą, o tai reiškia, kad jau reikalinga periodinė techninė priežiūra. Tai 
yra, greičiau nei buvo tikėtasi vykdant kelio tiesimo darbus. Nauju dangos sluoksniu padengtos at-
karpos ypač paveiktos ankstyvo irimo. Kai kurioms atkarpoms, kurių bendras ilgis – 15–20 km, netgi 
reikalingas remontas. Ankstyvą irimą sudaro bitumo pertekliaus išplaukimas į kelio paviršių, provėžos, 
kelkraščių irimas, deformacijos, įtrūkimai ir duobės. Darbų prižiūrėtojo ataskaitoje ir darbų vertinimo 
ataskaitoje5 nurodyta, kad pirminė standartų neatitinkanti kelio danga yra nestabili, todėl atsiranda 
įtrūkimų, įdubų ir provėžų. Kelių agentūra paskelbė ataskaitą apie kelio dangos pažeidimus6, kurioje 
nurodo žinanti, kad tokia problema yra.

5 Neatliktų centrinio koridoriaus priežiūros darbų programos vertinimas, 2009 m. kovo mėn.

6 „Neatlikti centrinio koridoriaus priežiūros darbai. Ataskaita apie kelio dangos pažeidimus“, TANROADS, 2007 m. balandžio mėn.

AUDITO RŪMŲ PER TANZANIJOJE ATLIKTAS KELIŲ PATIKRAS VIETOJE NUSTATYTI FAKTAI
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Kapiri
Mposhi Chisamba

Monze

Zimba

Livingstone

Solwezi

Mongu

Chipata

Kasama

Kabwe

Ndola

Mansa

Lusaka

DEMOCRATIC
REPUBLIC

OF THE CONGO

ZIMBABWE

MALAWI

BOTSWANA

TANZANIA

MOZAMBIQUE

7-asis EPF
Privažiuojamųjų kelių

Centrinėje provincijoje ir Vario Juostos provincijoje
remonto programa
Visas ilgis: 525 km

Suremontuoti 1998 m.
Visos išlaidos: 8,7 mln. EUR

8-asis EPF
Monzė – Zimba (212 km)

Suremontuotas 2002 m.
Visos išlaidos: 34,3 mln. EUR

9-asis EPF
Zimba – Livingstonas (42,7 km)

Suremontuotas 2010 m.
Visos išlaidos: 15,0 mln. EUR

7-asis EPF
Lusaka – Kabvė (132 km)

Suremontuotas 1995 m.
Visos išlaidos: 25,4 mln. EUR

8-asis EPF
Kabvė – Kapiri Mpoši (60,5 km)

ir Čisambos kelias (21,5 km) 
Suremontuotas 2003 m.

Visos išlaidos: 16,8 mln. EUR

IX PRIEDAS

7–10-OJO EPF KELIŲ INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAI ZAMBIJOJE

© Europos Audito Rūmai.
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Kelio Monzė – Zimba remontas

Keliose vietose, visų pirma ten, kur yra privažiuojamieji keliai, asfaltuoti kelio kelkraščiai paveikti 
irimo – taip yra dėl netinkamo kelio projektavimo. Be to, kelio saugos infrastruktūros, pvz., horizonta-
liojo kelio ženklinimo, kelio ženklų ir šalikelių betoninių blokų, būklė taip pat yra gerokai pablogėjusi, 
nebuvo vykdoma jų priežiūra. Įprastinė priežiūra nevykdyta tinkamai, jeigu apskritai vykdyta, ir nors 
keliu vis dar galima naudotis kaip numatyta, jo periodinę techninę priežiūrą jau reikėjo atlikti praėjus 
maždaug septyneriems metams po jo remonto. Dėl nepakankamo finansavimo ir dėl to, kad yra 
susikaupę labai daug neatliktų periodinės techninės priežiūros darbų, nėra jokios garantijos, kad ji 
bus atlikta artimiausiais metais. Laiku neatlikus periodinės techninės priežiūros darbų gerokai padidės 
išlaidos kelio priežiūrai ateityje. Nors dar nematyti, kad žala būtų plačiai išplitusi, galima daryti išvadą, 
kad vyksta ankstyvas kelio irimas.

Kabve – Kapiri Mpoši ir Čisambos kelių remontas

Kelias iš Kabvės į Kapiri Mpoši (60,5 km) yra pagrindinis kelias su dideliu eismo srautu, o Čisambos 
kelias (21,5 km) yra mažo eismo intensyvumo kelias, jungiantis žemės ūkio vietovę su magistraliniu ke-
liu. Abu yra paveikti ankstyvo irimo. Pirmajame yra įtrūkimų, gilių provėžų prie keleto greičio ribojimo 
kalnelių, prie privažiuojamųjų kelių apirusių kelkraščių ir nemažai duobių, iš kurių dauguma taisytos 
atliekant įprastinės priežiūros darbus. Kelių saugos infrastruktūros būklė taip pat yra pablogėjusi. 
Apskritai pastebėta, kad kelio atkarpos tarp Kabvės ir Kapiri Mpoši irimas didesnis nei tarp Monzės ir 
Zimbos, nors pirmoji kelio atkarpa nutiesta vėliau. Keliui poveikį turi transporto priemonių perkrova 
ir didelis eismo srautas, į kuriuos neatsižvelgta projektuojant. Be to, vykdoma nepakankama įprastinė 
priežiūra. Atsižvelgiant į tai, kiek laiko praėjo nuo remonto, ir į eismo intensyvumą, taip pat jau turėjo 
būti atlikta periodinė techninė kelio priežiūra. Viso Čisambos kelio danga yra smarkiai sutrūkinėjusi ir 
jau pradėjo formuotis kelios duobės. Tai yra netinkamos tiesimo darbų kokybės pasekmė. Keliui reikia 
įprastinės mechaninės priežiūros, pvz., užlyginti kelio duobes ir sutaisyti įtrūkimus. 

Kelio Zimba – Livingstonas remontas

Kelias labai geros būklės, ir tai, atsižvelgiant į jo amžių, yra normalu. Nėra jokių požymių, kad dėl kelio 
infrastruktūros kokybės ateityje prasidės ankstyvas jo irimas.

AUDITO RŪMŲ PER ZAMBIJOJE ATLIKTAS KELIŲ PATIKRAS VIETOJE NUSTATYTI FAKTAI



50

Specialioji ataskaita Nr. 17/2012 – Europos plėtros fondo (EPF) įnašas į tvaraus kelių tinklo kūrimą Užsachario Afrikoje

SANTRAUKA

I.
Užsachario Afrikos kelių tinklą sudaro apie 2,2 mln. kilometrų 
kelių.

II.
Nuo 2004 m. su Europos Komisi jos f inansine pagalba 
nuties ta, atnaujinta arba prižiūrėta daugiau nei 36 200 km 
kel ių,  daugiausia dėmesio sk ir iant keletui  svarbiausių 
Afrikos tinklo grįstų kelių, kurie sudaro 1,7 % viso tinklo.

IV.
Komisija padarė didelę pažangą remdama tvaraus kelių 
tinklo kūrimą Užsachario Afrikoje. Tačiau šios pažangos 
dar nepakanka siekiant užtikrinti bendrą viso Užsachario 
Afrikos kelių tinklo tvarumą.

V.
Komisija sutinka. Komisija pažymi, kad du trečdaliai kelių, 
kurie, Audito Rūmų nuomone, yra geros arba labai geros 
būklės, sudaro 90 % kilometrų.

Komisijos manymu, tik tam tikrose šių kelių dalyse paste-
bimas įvairaus masto ankstyvas kelių dangos irimas. Taip 
yra dėl to, kad pirmenybė paprastai teikiama investavimui, 
o ne kelių priežiūrai.

VI.
K o m i s i j a  l a i k o s i  n u o m o n ė s ,  k a d  š a l i ų  p a r t n e r i ų 
įs ipareigoj imus r iboja jų gebėj imai .  Todėl  t ranspor to 
priemonių perkrovos mažinimas yra ilgalaikė problema, 
kurią reik ia spręsti regionų lygmeniu ir daugelyje įvairių 
subsektor ių  ( t ranspor to r ink os  l ibera l izav imo,  uosto 
operac i jų  re formų i r  k oordinuotų regiono ve iksmų) . 
Komisija norėtų pabrėžti jau daugelį metų dedanti pastan-
gas, kad ši problema būtų išspręsta; pažanga padaryta, nors 
problemos išspręsti dar nepavyko. Šioje srityje Komisija 
palaiko politinį dialogą su vyriausybėmis, kad toliau būtų 
dedamos pastangos siekiant geresnių rezultatų.

KOMISIJOS 
ATSAKYMAI
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VII.
Komisija aktyviai dalyvauja politiniame dialoge, kuris duoda 
teigiamų rezultatų.

Komisijos poveikis priklauso nuo jos partnerių įsipareigojimų 
ir gebėjimų, investuotų sumų ir politikos, kurią įgyvendina 
kiti sektoriaus pagalbos teikėjai.

VIII.
Komisija, kai įmanoma, atsižvelgs į Audito Rūmų pastabas, 
siekdama didesnio plėtros paramos veiksmingumo.

ĮVADAS

4.
Nuo 2004 m. su Europos Komisi jos f inansine pagalba 
nu tiesta, atnaujinta arba prižiūrėta daugiau nei 36 200 km 
kel ių,  daugiausia dėmesio sk ir iant keletui  svarbiausių 
Afrikos tinklo grįstų kelių, kurie sudaro 1,7 % viso tinklo.

PASTABOS

Atsakymas į antraštinę dalį, esančią prieš 10 dalį
Problema yra žinoma, tačiau EPF finansuojamų kelių atveju 
ji nėra tokia didelė.

11.
Komisi ja paž ymi,  kad du trečdaliai  kel ių,  kur ie,  Audito 
Rūmų nuomone, yra geros arba labai geros būklės, sudaro 
90 % kilometrų.

12.
Komisija pripažįsta, kad transporto priemonių perkrova 
yra pagrindinė ankstyvo kelių dangos irimo keliose Afrikos 
valstybėse priežastis; ji nuolatos dirba su nacionalinėmis 
institucijomis, kad šis klausimas būtų išspręstas.

13.
Iš tiesų, su šiomis problemomis dažnai susiduriama dau-
gumoje besivystančių šalių. Komisija nuolatos dirba su 
nacional inėmis inst ituci jomis,  k ad š is  k lausimas būtų 
išspręstas.  Jau daugiau nei 10 metų (pvz. ,  Kamerūne – 
nuo 1995 m.) į  daugumą EPF finansuojamų bendradar-
biavimo kelių transporto srityje programų įtraukiamos su 
kelių priežiūra susijusios atitinkamos specifikacijos, veikla 
ir sąlygos. Šiuo metu Komisija kartu su Pasaulio banku yra 
svarbiausi šios srities vystymosi partneriai.

14.
Komisija pripažįsta, kad blogas projektavimas arba tiesi-
mas gal i  būt i  svarbios  problemos,  darančios  poveik į 
kelių infrastruktūros darbų rezultatams, ir nuolatos teikia 
nacionalinėms institucijoms tinkamą techninę pagalbą 
kelio darbų kokybei ir priežiūrai pagerinti.

Atsakymas į paantraštę, esančią prieš 16 dalį
Komisi ja la ikosi  nuomonės,  k ad,  nors dar esama kel ių 
pr iež iūros  problemų,  per  praė jus į  deš imtmet į  ša lys 
padarė didelę pažangą gerindamos savo kelių priežiūros 
gebėjimus.

17.
Komisi ja  la ikosi  nuomonės,  k ad Afr ikos valstybės gal i 
pasirinkti skirtingas institucines struktūras kelių priežiūros 
darbų vykdymui užtikrinti. Nacionaliniu lygmeniu Komisija 
dirba su kompetentingomis instituci jomis,  spręsdama 
problemas, susijusias su kelių priežiūros darbų planavimu, 
įskaitant paramą viešųjų pirk imų procedūrų gerinimui, 
s iek iant t inkamos vėlavimo, atsakomybės ir  skaidrumo 
pusiausvyros. Tačiau tiesa, kad Komisija daugelyje Afrikos 
šalių parėmė kelių agentūrų kūrimą.

18.
Komisija iš esmės sutinka ir jau daugelį metų nuolatos 
dirba,  kad padidėtų nacionalinių instituci jų gebėjimai 
rengti tyrimus, rinkti duomenis apie kelių būklę, planuoti 
kelių priežiūrą atsižvelgiant į poreikius, valdyti darbų sutar-
tis ir kontroliuoti priežiūros darbus.
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19.
Komisi ja  sut ink a,  k ad daugelyje šal ių reik ia  padidint i 
viešuosius ir  privačiuosius techninius gebėjimus atl ikti 
kelių priežiūros darbus ir juos prižiūrėti, todėl daugelyje 
šalių ji nuolatos dirba šiuo klausimu.

22. a)
Komisija laikosi nuomonės, kad Burkina Fasas ir Beninas 
neseniai pademonstravo prisiėmę daugiau įsipareigojimų 
spręsti transporto priemonių perkrovos problemą. Tačiau 
dėl to kol kas nepadaryta didelė pažanga.

22. c)
Komisija laikosi nuomonės, kad jos veiksmai prisidėjo prie 
šio teigiamo rezultato.

Atsakymas į antraštinę dalį, esančią prieš 23 dalį
Komisi ja aktyviai  skatina kel ių infrastruktūros tvarumą 
ir  daugelyje šal ių jau padarė didelę pažangą. Vis dėlto 
Komisija sutinka, kad dar yra tobulintinų dalykų.

Atsakymas į antraštinę dalį, esančią po 24 dalies 
c) punkto
Komisija laikosi nuomonės, kad sąlygų taikymo poveikis yra 
pakankamas, tačiau mano, kad galima pasiekti dar geresnių 
rezultatų.

25.
Komisijos nuomone, finansavimo susitarimuose kiekvieną 
kartą aiškiai ir struktūriškai išdėstomos numatytos refor-
mos. Taip sustiprinamas sprendimo dėl lėšų išmokėjimo 
pagrindas.

26.
Šalyse, kuriose teik iama kelių sektoriui sk ir ta sektorinė 
parama biudžetui, dalį Komisijos pagalbos sudaro pagalba 
veik los rezultatų kontrolei  st ipr inti ,  s iek iant pager inti 
vyr iausybės gebėj imus r inkt i  i r  anal izuot i  duomenis . 
Kalbant apie mokėjimo dalims nustatytus veiklos rezultatų 
rodiklius, Komisija paprastai naudojasi 5 arba 10 metų kelių 
sektoriaus vystymosi planuose vyriausybių nustatytais tik-
slais. Gali atsitikti, kad, atsižvelgdama į naujausias prog-
nozes, kelių agentūra sumažina savo metų darbo plane 
numatytus tikslus. Tai nereišk ia, kad iš pradžių nustatyti 
tikslai buvo nerealistiški. 

27.
EPF projekto finansavimo susitarimo įgyvendinimas gali 
trukti 5–7 metus, tai iš esmės turėtų suteikti šaliai partnerei 
pakankamai laiko įvykdyti tam tikras sąlygas. Tačiau dėl 
problemų, susijusių su EPF finansavimo sustabdymu, kai 
sutartys jau pasirašytos, lieka vienintelė galimybė – nus-
tatyti išankstines sąlygas, kurias reikia įvykdyti prieš paskel-
biant konkursą arba prieš pasirašant darbų sutartį (dėl ko 
iki kelių mėnesių sutrumpėja išankstinės sąlygos įvykdymo 
laikas). Daug kartų įrodyta, kad ši sistema neveiksminga. 
Todėl Komisija vietoje griežtų išankstinių sąlygų, kurios 
kelia pavojų sėkmingam programos įgyvendinimui, siekia 
nustatyti realistines ir tinkamas papildomas priemones, 
kurios, kartu su paskatomis, būtų atidžiai kontroliuojamos.

Komisija daugelį kartų nacionalinėms institucijoms išreiškė 
savo susirūpinimą, nes prisiimti įsipareigojimai neatitiko 
f inansavimo susitar imuose numatytų įsipareigojimų, ir 
nurodė, kad tokio elgesio pasekmė ( jei padėtis nepagerės) 
bus nepritarimas kelio darbų sutarčiai, dėl kurios jau vyksta 
konkursas. Tokio požiūrio rezultatai nevienareikšmiai.

Siekdami pagerinti  šią padėtį ,  Komisija ir  k it i  pagalbos 
teikėjai perėjo prie veiklos rezultatais grindžiamos verti-
nimo sistemos, kuri būtų alternatyva sistemai, pagristai tie-
sioginiu procesų ir sąlygų taikymo ryšiu.

28.
Reikia keleto metų, kad būtų įgyvendinti veiksmai, tokie 
kaip kelių fondo arba kelių agentūrų steigimas, arba kiti su 
ašių perkrovos kontrole susiję veiksmai. Taigi dažniausiai 
šių veiksmų rezultatai neturėtų tapti sąlyga, nuo kurios 
priklauso finansavimo susitarimo pasirašymas. Kiekvienu 
atveju padėtį reik ia įvertinti ,  o tai,  kas pavyksta vienoje 
šalyje,  nebūtinai pavyks k itose.  Komisi ja labiau l inkusi 
palaikyti išsamų dialogą su kitais pagalbos teikėjais, kuris 
apima platesnio masto institucijų reformas, o patirtis rodo, 
kad taikyti sąlygas ne visada būna geriausias sprendimas. 
Per pastaruosius 20 metų, nustatant labai mažai sąlygų, 
Užsachario Afrikos šalyse sukurta 30 kelių fondų ir 20 kelių 
agentūrų.
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29.
K o m i s i j a ,  p i r m i a u s i a  š a l y s e ,  k u r i o s e  į g y v e n d i n a m a 
sektor inės  paramos b iudžetui  programa,  daugiaus ia 
dėmesio sk ir ia veik los rezultatais gr indžiamoms ver ti-
nimo sistemoms ir į naujas programas nebeįtraukia griežtų 
sąlygų (žr. atsakymą į 27 ir 28 dalių pastabas). Laikantis šio 
požiūrio pasiekti visi esminiai pagerėjimai, kuriuos nurodė 
Audito Rūmai.

30.
Komisi ja ragina šal is par tneres daugiau dėmesio sk ir t i 
transporto priemonių perkrovos problemai. Tačiau ši prob-
lema yra sudėtinga ir susijusi su kitomis svarbiomis šio sek-
toriaus suinteresuotosiomis šalimis, pavyzdžiui, transporto 
įmonėmis, vežėjais, logistikos operatoriais, uostų admi-
nistracijomis ir k itomis administracijomis, tokiomis kaip 
finansų ministerija, muitinė ir kt.

Nacionaliniu lygmeniu Komisija sprendžia šią problemą 
dalyvaudama sektoriaus dialoge, o regionų lygmeniu – 
įgyvendindama transporto supaprastinimo programas.

31.
Veiksminga kova su transporto priemonių perkrova negali 
apsiriboti didesniu kontrolės punktų skaičiumi, tiltinėmis 
svarstyklėmis ir teisės aktais. Į ją turi įsitraukti suinteresuo-
tosios sektor iaus šalys,  kur ios t iesiogiai  atsak ingos už 
sunkvežimių perkrovą – daugiausia transporto įmonės, 
vežėjai ir logistikos operatoriai. Pavyzdžiui, siekdama page-
rinti kontrolės veiksmingumą ir perkrovos kontrolę, Tan-
zanijoje Komisija rengia naujovišką programą, pavadintą 
„vieno langelio kontrolės s istema“.  Ši  programa – i lgų 
diskusijų su visomis viešojo ir privačiojo sektoriaus suin-
teresuotosiomis šalimis rezultatas. Tai įrodo, kad siekiant 
spręsti problemą reikalingi plataus pobūdžio veiksmai.

32.
Spręsdama transpor to pr iemonių perkrovos problemą 
Komisija siekia nuoseklumo, todėl šią problemą pradeda 
spręst i  i r  regionų lygmeniu.  I š  t iesų,  v ienose  ša lyse 
sprendžiant transporto priemonių perkrovos problemą, 
o kitose – ne, gali kilti konkurencijos iškraipymo ir eismo 
nukreipimo problemų. Rengiami du nauji regioniniai 10-ojo 
EPF projektai ,  sk ir t i  transporto supaprastinimui Vakarų 
Afrikoje, į kuriuos įtraukta tam tikra veikla regionų lygme-
niu spręsti perkrovos problemą.

33.
Komisija pereina prie labiau holistinio ir pragmatiškesnio 
požiūr io į  la ipsnišk ą transpor to pr iemonių perk rovos 
mažinimą.

Atsakymas į antraštinę dalį, esančią prieš 34 dalį
Komisija pažymi, kad 35, 36, 38 ir 39 dalyse Audito Rūmai 
pateikė daug teigiamų atsiliepimų apie politinį dialogą. 
Komisija sieks panaudoti visą potencialą.

34.
Žr. atsakymus į 25 ir 33 dalių pastabas.

37.
Daugiausia investicijų sk iriama esamo pagrindinio kelių 
tinklo remontui, o kur kas mažiau – tinklo atnaujinimui. 
Komisi ja paž ymi,  kad jos pastangos skatinant daugiau 
išlaidų skirti kelių priežiūrai daugelyje šalių partnerių buvo 
naudingos.

38. b)
Komisija daugiausia dėmesio sk ir ia rezultatams ir  nau-
joms programoms nebetaiko griežtų sąlygų (žr. atsakymą 
į 27 dalies pastabas).  Programą bendrai f inansuoja EIB, 
Prancūzijos plėtros agentūra (AFD) ir Afrikos plėtros ban-
kas (AfDB).

38. c)
Pagalbos teikėjai sukūrė oficialią konsultavimosi struktūrą 
i r  pol i t in io dia logo su vyr iausybe pagr indą,  2011  m. 
įsteigdami techninių ir f inansinių suinteresuotųjų šalių 
komitetą (Comité des Partenaires Techniques et Financiers, 
CPTF). 2012 m. sudaryta transporto ir infrastruktūros darbo 
grupė. Veikia ne tik ši oficiali struktūra – dialogas tęsiamas 
rengiant ketvirčio pažangos posėdžius, kuriuose dalyvauja 
nacionaliniai įgaliojimus suteik iantys pareigūnai, minis-
terijos ir ES delegacijos atstovai, ir metinius ministrų bei 
ambasadorių posėdžius.

Nurodyti biudžeto pokyčiai buvo inici juoti aukščiausiu 
vyriausybės lygmeniu, nedalyvaujant už kelių priežiūrą 
atsak ingiems asmenims, ir  įvyko dėl naftos perdirbimo 
gamyklos statybos Čado teritori joje,  dėl kurios visiškai 
pakito kuro mokesčių surinkimo mechanizmas. Iš pradžių 
gerbusi vyriausybės suverenitetą iš dalies pakeisti savo 
finansines procedūras dėl pasikeitusių aplinkybių šalyje, 
ES delegacija sureagavo, supratusi,  kad dėl šių pokyčių 
sumažintas kelių priežiūros biudžetas.
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39.
K o m i s i j a  a t k re i p i a  d ė m e s į  į  te i g i a m ą  Au d i to  R ū m ų 
vertinimą ir į tai, kad trijose likusiose šalyse įvyko teigiamų 
pokyčių.

39. d)
siekiant sukurti sąlygas politiniam dialogui, imtasi veiksmų 
sprendžiant problemą techniniu požiūriu: į 9-ojo ir 10-ojo 
EPF finansuojamą veiklą buvo įtrauktas strategijų, sk ir tų 
transporto priemonių perkrovai ,  plėtojimas (žr.  Audito 
Rūmų pastabų 44 dalies b punktą) ir transporto priemonių 
perkrovos papildomos kontrolės infrastruktūros sukūrimas.

Atsakymas į antraštinę dalį, esančią po 39 dalies 
d) punkto
Komis i ja  v is išk a i  sut ink a su nuomone,  k ad rezultata i 
buvo naudingi. Atvejai,  kai rezultatai buvo riboti,  susiję 
su sudėtingomis apl inkybėmis i r  s i lpnais nacional inių 
administracijų gebėjimais.

40. c)
gebėjimų stiprinimo programa Tanzanijoje kartu sprendė 
kelių agentūros ir, k iek siauresniu mastu, vietos valdžios 
institucijų problemas.

42. b)
su nurodytais sunkumais susidurta po 2008 m. maištininkų 
išpuol io  ( techninio bendradarbiav imo įgyvendinimo 
pradžioje).  Šiuo metu visoms sutar tims, išskyrus vieną, 
b iudžetas  jau  pask i r tas ,  o  k a i  k ur ių  sutarč ių  sumos 
padidėjo. Neseniai pradėjo veikti kelių agentūra (AGER).

42. d)
tai yra sektoriaus dialogo dalis, ir delegacija skatina tyrime 
pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą.

42. e)
Komisija sutinka, kad decentralizavimo procesas yra viena 
iš didžiausių problemų, ypač atsižvelgiant į silpnus vietos 
valdžios institucijų techninius ir finansinius gebėjimus.

43.
Pastaruos ius  20  metų K omis i ja  remia  aš ių  apk rovos 
kontrolę faktiškai visose šalyse, kuriose ji finansuoja kelių 
projektus. Dažnai ši veikla vykdoma pasitelkiant techninį 
bendradarbiavimą.

44. c)
be to, Komisija su kompetentingomis institucijomis šiuo 
metu rengia dvi regionines programas (12,5 ir 5 mln. EUR), 
skirtas transporto supaprastinimui Vakarų Afrikoje, kuriomis 
remiamos nacionalinė ir regionų transporto priemonių 
perk rovos kontrolės s istemos (pvz. ,  naudojant t i l t ines 
svarstyk les ,  bendrus pas ienio punktus,  GPS s istemas 
sunkvežimiams ir konteineriams kontroliuoti).

44. e)
Tanzanija, kaip Rytų Afrikos bendrijos dalis, pasirašė Trans-
porto priemonių apkrovos kontrolės įstatymo projektą, 
dėl kurio susitarta ministrų lygmeniu. 2012 m. šį įstatymą 
numatyta įtraukti į Rytų Afrikos bendrijos teisę.

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

IŠVADOS

45.
Komisija padarė didelę pažangą remdama tvaraus kelių 
tinklo kūrimą Užsachario Afrikoje. Tačiau šios pažangos 
dar nepakanka siekiant užtikrinti bendrą viso Užsachario 
Afrikos kelių tinklo tvarumą.

46.
Komisija pritaria. Komisija pažymi, kad du trečdaliai kelių, 
kurie, Audito Rūmų nuomone, yra geros arba labai geros 
būklės, sudaro 90 % kilometrų.

Komisijos manymu, tik tam tikrose šių kelių dalyse paste-
bimas įvairaus masto ankstyvas kelių dangos irimas. Taip 
yra dėl to, kad pirmenybė paprastai teikiama investavimui, 
o ne kelių priežiūrai.

47.
Komisija aktyviai dalyvauja politiniame dialoge, kuris duoda 
teigiamų rezultatų, ir pažymi, kad padaryta pažanga kelių 
priežiūros išlaidų sr ityje ir  sk ir iamas dėmesys ašių per-
krovos problemai.

K o m i s i j o s  p o v e i k i s  p r i k l a u s o  n u o  j o s  p a r t n e r i ų 
įsipareigojimų ir gebėjimų, investuotų sumų ir politikos, 
kurią įgyvendina kiti sektoriaus pagalbos teikėjai.

Komisija pripažįsta, kad iš Komisijos lėšų remiamo tech-
ninio bendradarbiavimo rezultatai galėtų būti pagerinti.



55

KOMISIJOS 
ATSAKYMAI

Specialioji ataskaita Nr. 17/2012 – Europos plėtros fondo (EPF) įnašas į tvaraus kelių tinklo kūrimą Užsachario Afrikoje

1 rekomendacija a)
Komisija sutinka remti šalis, kurios įgyvendina atitinkamą 
sektorių politiką bendrai ir konkrečias priemones, skirtas 
pagerinti kelių priežiūrą ir kontroliuoti ašių perkrovą. Tačiau 
reikia pažymėti, kad visi Komisijos finansiniai įnašai skiriami 
šalių partnerių prašymu.

1 rekomendacija b)
Komis i ja  i š  pr inc ipo sut ink a .  Tač iau ta is  atveja is ,  k a i 
padaryta menka pažanga arba sektoriaus dialogas vyksta 
nesėkmingai, Komisija svarstys galimybę nutraukti savo 
pagalbą.

1 rekomendacija c)
Komisija sutinka su rekomendacija.

2 rekomendacija a)
bendrai Komisi ja sutinka, kad reik ia stipr inti  dialogą ir 
nuolat kontroliuoti vyriausybės šiame sektoriuje pasiektus 
rezultatus. Tačiau, laikydamasi pagalbos veiksmingumo 
pr inc ipo  i r  k oord inuodama savo  ve iksmus  su  k i ta i s 
pagalbos te ikė ja is ,  Komis i ja  pala ipsniu i  pere ina nuo 
tiesioginėmis sąlygomis pagrįstos sistemos prie lankstesnės 
veiklos rezultatais grindžiamos vertinimo sistemos.

2 rekomendacija b)
Komisija sutinka, tačiau pažymi, kad dėl 27 dalyje išdėstytų 
priežasčių tai bus įmanoma tik nedaugeliu atvejų.

2 rekomendacija c)
Komisija sutinka su rekomendacija ir daugumoje šalių jau 
dabar atl ieka periodinius rezultatų vertinimus. Be to, j i 
ke tina pradėti atlikti projektų, kuriems skiriamas finansavi-
mas viršija tam tikrą lygį, ex-post vertinimus.

2 rekomendacija d)
Komisi ja sutinka su rekomendacija ir  daugumoje šal ių 
jau imasi tolesnių veiksmų atsižvelgiant į įvairių veik los 
rezultatų vertinimų išvadas.

2 rekomendacija e)
Komisija laikosi nuomonės, kad nutraukti sektoriui teikiamą 
pagalbą tais atvejais, kai dialogas su šalimi partnere vyksta 
nesėkmingai, yra tinkama priemonė. Tačiau Komisija pri-
mena, kad ji negali sustabdyti finansavimo, kai konkreti 
darbų sutartis pasirašyta ir įgyvendinama.

3 rekomendacija a)
Komisija sutinka su rekomendacija.

3 rekomendacija b)
Komisija sutinka su rekomendacija.

3 rekomendacija c)
Komisija sutinka su rekomendacija.
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EUROPOS AUDITO RŪMAI

KE LIAI  YR A LABAI  S VARBŪS REGIONINEI  INTEGR AC IJAI ,  EKONOMIKOS 

AUGIMUI, SOCIALINEI PLĖTRAI, VEIKSMINGAM VIEŠAJAM ADMINISTRAVIMUI 

IR SAUGUMUI UŽTIKRINTI. AUDITO RŪMAI TIKRINO, AR EPF VEIKSMINGAI 

PRISIDĖJO UŽTIKRINANT UŽSACHARIO AFRIKOS KELIŲ TINKLO T VARUMĄ. 

AUDITO RŪMAI DARO IŠVADĄ, K AD KOMISIJA IŠ  DALIES VEIKSMINGAI 

SKATINA ŠALIS PARTNERES PRIIMTI IR ĮGYVENDINTI SEKTORIAUS POLITIKOS 

REFORMAS, REIKALINGAS ESAMOMS KLIŪTIMS T VARAUS KELIŲ TINKLO 

KŪRIMUI PAŠALINTI. AUDITO RŪMAI REKOMENDUOJA, KAD EPF FINANSAVI-

MAS BŪTŲ SKIRIAMAS VISŲ PIRMA TEN, KUR GALIMA PASIEKTI DIDŽIAUSIĄ 

POVEIKĮ, IR KAD KOMISIJA GERIAU PANAUDOTŲ SĄLYGOJIMO, POLITINIO 

DIALOGO IR TECHNINIO BENDRADARBIAVIMO GALIMYBES.
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