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Santrauka 
I Parama biudžetui yra ES pagalbos forma, susijusi su pinigų pervedimu į nacionalinį
šalies partnerės iždą, jeigu ta šalis laikosi sutartų mokėjimo sąlygų. ES, kurios metiniai 
mokėjimai vidutiniškai sudaro 1,69 milijardo eurų, yra didžiausia paramos biudžetui 
teikėja. Paramos biudžetui mokėjimai atliekami fiksuoto ar kintamo dydžio dalimis. 
Maždaug 44 % ES paramos biudžetui mokėjimų yra susiję su kintamo dydžio dalimis. 
Kai kuriose ES kaimynystės priemonėje dalyvaujančiose šalyse ši proporcija siekia net 
90 %. Išmokamos kintamo dydžio dalių sumos priklauso nuo šalių partnerių pasiekto 
veiksmingumo, kuris vertinamas pagal iš anksto nustatytus veiksmingumo rodiklius. 

II Tikrinome, ar išmokėdama kintamo dydžio dalis Komisija naudojo tinkamus ir
patikimus veiksmingumo duomenis. Darome išvadą, kad trečdalis peržiūrėtų 
veiksmingumo rodiklių tapo mažiau tinkami dėl savo pobūdžio ir pagal juos buvo 
neįmanoma objektyviai įvertinti rezultatų, o tai turėjo neigiamą poveikį jų tinkamumui. 
Be to, Komisijos vertinimas, ar kintamo dydžio dalių rodikliai buvo pasiekti, ne visada 
buvo patikimas, todėl buvo atlikti keli nepakankamai pagrįsti mokėjimai. 

III Nors kintamo dydžio dalių veiksmingumo rodikliai buvo suderinti su šalių partnerių
sektoriaus vystymosi strategijomis, dauguma jų buvo orientuoti į trumpalaikius 
veiksmus, o ne į ilgesnio laikotarpio rezultatus, įskaitant pažangą ilgainiui siekiant 
darnaus vystymosi tikslų. Be to, daugiau kaip trečdalis rodiklių buvo neaiškiai apibrėžti, 
jų nustatyti atskaitos scenarijai buvo netikslūs arba jų visai nebuvo nustatyta. Dėl to 
buvo galima skirtingai aiškinti, ar tikslai buvo pasiekti, todėl ir prašymų išmokėti analizė 
tapo sudėtingesnė ir mažiau objektyvi. 

IV Dauguma peržiūrėtų kintamo dydžio dalių turėjo numatytą poveikį skatinant šalis
partneres daryti pažangą įgyvendinant savo reformų darbotvarkes, šiuo tikslu 
išsikeliant pakankamai plataus užmojo tikslus. Kelios mūsų nustatytos išimtys buvo 
susijusios su rodikliais ir jų tikslais, kurie buvo lengvai pasiekiami arba kurie buvo 
pasiekti darbu, kurį atliko kiti paramos teikėjai arba išorės ekspertai, kuriems mokėjo 
ES. Kiekvienoje kintamo dydžio dalyje naudojamų rodiklių skaičius buvo per didelis 6 iš 
24 sutarčių, todėl išmokėjimo procesas tapo dar sudėtingesnis. 

V Kintamo dydžio dalių išmokėjimo prašymuose pateikiama sutartų sąlygų įvykdymo
ir veiksmingumo rodiklių analizė. Šiuos prašymus rengia šalys partnerės, todėl 
pagrindinių veiksmingumo duomenų patikimumas priklauso nuo šių šalių gebėjimo 
juos parengti. Nustatėme, kad tik pagal 5 iš 24 atrinktų sutarčių Komisija padarė aiškias 
išvadas, kad kintamo dydžio dalių rodikliams apskaičiuoti reikalingi veiksmingumo 
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duomenys buvo patikimi. Analizuodamos išmokėjimo prašymus, ES delegacijos atliko 
įvairias procedūras, kuriomis siekė patikrinti šių duomenų patikimumą. Atliekant kai 
kurias iš šių procedūrų neužtikrinama, kad kintamo dydžio dalių mokėjimai būtų 
grindžiami patikimais duomenimis, todėl jie nėra visiškai pagrįsti. 

VI Pakartotinai atlikę Komisijos atliktus rodiklių pasiekimo vertinimus ir perskaičiavę
kintamo dydžio dalių mokėjimus, kurių bendra suma sudarė 234 milijonus eurų, 
nustatėme 16,7 milijono eurų skirtumus. Iš šios sumos 13,3 milijono eurų buvo 
nepakankamai pagrįsti arba neatitiko sutarties nuostatų. 3,4 milijono eurų suma buvo 
išmokėta nepadarius faktinės pažangos. Papildoma 26,3 milijono eurų suma trims 
kintamo dydžio dalims buvo išmokėta Moldovai dokumentais tinkamai nepagrindžiant 
šių mokėjimų priežasčių. 

VII Pateikiame Komisijai šešias rekomendacijas, kuriomis siekiama:

o padidinti rezultatų rodiklių naudojimą išmokant kintamo dydžio dalimis;

o patobulinti veiksmingumo rodiklių formulavimą;

o išsaugoti kintamo dydžio dalių skatinamąjį poveikį;

o supaprastinti kintamo dydžio dalių išmokėjimo procesą;

o patobulinti šalių gebėjimo pateikti veiksmingumo duomenis, naudojamus
išmokant kintamo dydžio dalimis, vertinimus;

o patobulinti veiksmingumo duomenų, naudojamų kintamo dydžio dalims išmokėti,
tikrinimą.
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Įžanga 

Paramos biudžetui sąvoka 

01 Parama biudžetui yra ES pagalbos forma, susijusi su pinigų pervedimu į
nacionalinį šalies partnerės iždą, jeigu ta šalis laikosi sutartų mokėjimo sąlygų. Tokiu 
būdu gautos lėšos patenka į šalies partnerės biudžetą ir gali būti jos naudojamos savo 
nuožiūra. Komisija paramą biudžetui apibūdina kaip veiksmingos pagalbos teikimo ir 
tvarių rezultatų siekimo remiant ES šalių partnerių reformų pastangas ir siekiant 
darnaus vystymosi tikslų (DVT) būdus. 

02 Be finansinių išteklių pervedimo, parama biudžetui apima: i) dialogą su šalimi
partnere reformų arba vystymosi rezultatų klausimais, kuriais parama biudžetui jai gali 
padėti, ii) pasiektos pažangos vertinimą ir iii) gebėjimų stiprinimo rėmimą. Parama 
biudžetui yra perėjimas nuo tradicinio dėmesio veiklai (pavyzdžiui, projektams) prie į 
rezultatus orientuotos pagalbos. 

03 ES (tiek pasitelkdama ES biudžetą, tiek Europos plėtros fondus) yra visame
pasaulyje didžiausia paramos biudžetui teikėja. 2014–2017 m. laikotarpiu ES paramai 
biudžetui įsipareigojo skirti maždaug 11 % (žr. I priedą) savo dvišalės paramos 
biudžetui skirto biudžeto – jos metinis vidurkis sudarė maždaug 2,13 milijardo eurų. 
2017 m. ji teikė paramą biudžetui 90 šalių ir teritorijų, kurios gavo iš viso 1,8 milijardo 
eurų. Pagal visas vykdomas paramos biudžetui sutartis bendra įsipareigota skirti 
suma – 12,7 milijardo eurų. 1 diagramoje parodytas šių tiek ES bendrojo biudžeto, tiek 
Europos plėtros fondų skaičių pasiskirstymas pagal regionus. 
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1 diagrama. Vykdomi paramos biudžetui įsipareigojimai ir išmokėjimai 
2017 m. pabaigoje pagal regionus 

(milijonais eurų) 

Šaltinis: EAR, remiantis 2018 m. EB paramos biudžetui tendencijomis ir rezultatais. 

04 Teikiant paramą biudžetui reikalaujama, kad paramą gaunančioje šalyje būtų
vykdoma atitinkama ir patikima politika ir kad paramą gaunanti šalis ją veiksmingai 
įgyvendintų. Pagal finansinį reglamentą šalis gali būti laikoma tinkama gauti paramą 
biudžetui, jei1: 

o a) šalies partnerės viešųjų finansų valdymas yra pakankamai skaidrus, patikimas ir
veiksmingas;

o šalis partnerė vykdo pakankamai patikimą ir svarbią sektorių ar nacionalinę
politiką;

o šalis partnerė vykdo į stabilumą orientuotą makroekonominę politiką;

o šalis partnerė laiku suteikia pakankamą galimybę gauti išsamią ir patikimą
biudžeto informaciją.

1 Sąjungos bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 236 straipsnio 1 dalis; 
2018 m. liepos mėn. 
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05 Europos Komisija naudoja trijų rūšių paramos biudžetui sutartis:

1) darnaus vystymosi tikslų sutartį (DVTS), kuria remiama nacionalinė politika ir
strategijos siekiant, kad būtų padaryta pažanga įgyvendinant darnaus vystymosi
tikslus;

2) sektorių reformos vykdymo sutartį (SRVS), kuria remiamos konkrečios sektorių
reformos;

3) valstybės stiprinimo ir atsparumo didinimo sutartį (VSADS), kuri numatyta
nestabilioje padėtyje esančioms šalims, siekiant užtikrinti gyvybiškai svarbias
valstybės funkcijas arba remti procesus, kuriais siekiama demokratinio valdymo.

06 Didžioji dauguma Europos Komisijos paramos biudžetui programų yra
grindžiamos SRVS (74 % visų 2017 m. vykdomų paramos biudžetui įsipareigojimų). 
Kalbant apie finansavimą, keturi didžiausi naudojant SRVS remiami sektoriai: švietimas, 
žemės ūkio ir kaimo plėtra, sveikata ir energetika. 

Kintamo dydžio dalys, kaip paskata siekti rezultatų 

07 Prieš kiekvieną išmokėjimą Komisija analizuoja, ar įvykdytos bendrosios sąlygos,
pridėtos prie paramos biudžetui sutarties. Beveiki visais atvejais šios sąlygos yra 
susijusios su tinkamumo gauti paramą biudžetui kriterijais (žr. 04 dalį). Paramos 
biudžetui mokėjimai atliekami fiksuoto ar kintamo dydžio dalimis. Fiksuoto dydžio 
dalys išmokamos visos (jei įvykdytos visos sąlygos) arba ne (jei viena ar daugiau sąlygų 
neįvykdytos). Kintamo dydžio dalys naudojamos siekiant sukurti paskatas šalims 
partnerėms gerinti politikos įgyvendinimą ir yra išmokamos remiantis pasiektu 
veiksmingumu, atsižvelgiant į nustatytus veiksmingumo rodiklius ir tikslus, jeigu 
įvykdytos visos bendrosios sąlygos. Jos gali būti išmokamos pilnai arba iš dalies. 
Kintamo dydžio dalims naudojami veiksmingumo rodikliai gali būti atrenkami iš šalies 
partnerės jau naudojamų stebėjimo sistemų arba pasinaudojant bendra veiksmingumo 
vertinimo sistema, dėl kurios susitarta su šalimi partnere ir kitais paramos teikėjais. 

08 Viešajai politikai gali būti naudojami įvairūs veiksmingumo rodikliai (žr. 1 langelį).
Apskritai, Komisija rekomenduoja naudoti rezultatų rodiklius, tačiau kitų rūšių rodikliai 
taip pat gali būti tinkami, priklausomai nuo konkrečių šalies partnerės arba sektoriaus 
aplinkybių. 
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1 langelis 

Veiksmingumo rodiklių rūšys su pavyzdžiais 

Apibrėžtis* Aiškinamieji rodiklių pavyzdžiai iš audituotų 
sutarčių** 

Indėliai 
Programai įgyvendinti skirti 
finansiniai, žmogiškieji ir 
materialieji ištekliai 

o Konkrečiai moterims skirtiems
projektams skirtas biudžetas

Procesas 
Politikos ir reguliavimo 
veiksmai, kurių buvo imtasi 

o Priimti ES reikalavimus atitinkantys
reglamentai dėl maisto produktų
pasienio kontrolės

Išdirbiai 

Tiesioginės ir konkrečios 
išteklių naudojimo ir priemonių 
ėmimosi pasekmės 

o Renovuoti visuomeniniai pastatai
o Nauji komerciniai mechanizmai vietos

lygmeniu 
o Parengta mokytojų valdymo informacinė

sistema

Rezultatai 

Rezultatai paramos gavėjų 
lygmeniu 

o Priimančiose bendruomenėse ir
stovyklose Sirijos moksleiviams suteiktas
kokybiškas švietimas

o Didesnė bendruomenių, kurioms
teikiamos reguliarios keleivių vežimo
paslaugos, procentinė dalis

o Gyvenančių ties skurdo riba asmenų
sveikatos draudimo užtikrinimas

Poveikis 

Rezultatų pasekmės, 
atsižvelgiant į poveikį 
platesniam tikslui 

o Kūdikių mirtingumo sumažėjimas
o Kokamedžių kultūrų ploto sumažėjimas
o Geresnė išlaidų kontrolė ir ataskaitų

teikimas

Šaltinis: *2017 m. Europos Komisijos paramos biudžetui gairės ir ** EAR. 

09 Kiekvienas veiksmingumo rodiklis turi susijusią finansinę vertę. Vienas būdas,
pagal kurį Komisija apskaičiuoja kintamo dydžio dalimis išmokamas sumas, yra su 
kiekvienu šalies pasiektu veiksmingumo rodikliu susijusių sumų susumavimas. Tai 
reiškia, kad, kuo daugiau rodiklių šalis partnerė pasiekia, tuo didesnė kintamo dydžio 
dalies dalis yra išmokama. 

10 2017 m. 44 % Komisijos mokėjimų pagal paramos biudžetui sutartis buvo susiję su
kintamo dydžio dalimi2. Kai kuriose ES kaimynystės priemonėje dalyvaujančiose šalyse 

2 „EB parama biudžetui – tendencijos ir rezultatai“ (angl. EC Budget Support – Trends and 
Results), 2018 m., p. 61. 
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ši proporcija siekia net 90 %. 2 diagramoje parodytas 2017 m. pagal SRVS išmokėtų 
kintamo dydžio dalių pasiskirstymas pagal šalis. 

2 diagrama. Sektorių reformos vykdymo sutartys, 2017 m. išmokos 
kintamo dydžio dalimis 

 
Šaltinis: EAR, remiantis EB duomenimis. 

Kintamo dydžio dalių išmokėjimas 

11 Kintamo dydžio dalies išmokėjimo procesas prasideda nuo šalies partnerės 
išmokėjimo prašymo. Šiame prašyme pateikiama analizė, kokiu mastu buvo pasiekti 
susiję veiksmingumo rodikliai. ES delegacijos išanalizuoja prašymus ir parengia 
vertinimo pažymą. Remdamasi šia pažyma ir po Paramos biudžetui iniciatyvinio 
komiteto patvirtinimo, Komisija nusprendžia, kokio dydžio kintamos dalies suma turėtų 
būti išmokama (žr. 3 diagramą). 

12 Šalies partnerės veiksmingumo analizė, pateikiama kartu su išmokėjimo prašymu, 
grindžiama duomenimis, gautais iš savo stebėjimo ir vertinimo sistemų. Todėl šios 
sistemos yra pagrindinis informacijos šaltinis išmokant kintamo dydžio dalis. 
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3 diagrama. Išmokėjimo procesas 

 
Šaltinis: EAR, remiantis EB paramos biudžetui gairėmis. 

  

ES pranešimas, 
siunčiamas vyriausybei, ir 

išmokėjimas

Gavęs patvirtinimą iš buveinės Delegacijos vadovas gali suteikti savo leidimus 
suteikiančiam pareigūnui vizą. Ji turėtų būti pateikiama kartu su oficialiu raštu 
vyriausybei dėl išmokėjimo, kuriame pateikiami pagrindiniai teiginiai, atsiradę atliekant 
vertinimą, į kuriuos turi būti atsižvelgiama palaikant dialogą.

ES delegacija analizuoja, ar išmokėjimo sąlygos buvo įvykdytos, ir pateikia pagrįstą 
nuomonę, parengdama išmokėjimo pažymą, kurioje pateikiama rekomendacija, ar 
parama turėtų būti išmokama ir kokio dydžio.

ES delegacijos atliekama 
analizė 

Valstybės iždas 
kredituojamas tam tikra 
išmokamos dalies suma 

Delegacija turi užtikrinti, kad paramą gaunanti vyriausybė pateiktų įrodymus, kad 
atitinkama iždo sąskaita buvo kredituojama taikant atitinkamą valiutos kursą.

Šalies partnerės prašymas 
išmokėti dalį

Prašymas gali būti pateikiamas papildomo rašto forma kartu su pridedamais 
patvirtinamaisiais dokumentais. Šiame rašte turėtų būti pateikiami įrodymai ir 
pagrindžiama išvada dėl tinkamumo finansuoti.

Patvirtinimas EB 
buveinėje ir pranešimas, 

siunčiamas
ES delegacijai 

Komisijos darbuotojai Briuselyje parengia išmokėjimo bylą, kurią turi patvirtinti 
atitinkamas direktorius, kuris į sprendimo dėl išmokėjimo priėmimą įtraukia Paramos 
biudžetui / Finansinės paramos iniciatyvinį komitetą. Direktorius įformina savo 
sutikimą ir siunčia pranešimą ES delegacijai ir kartu pateikia pagrindinius teiginius, 
kuriais reikia pasinaudoti palaikant dialogą su šalimi partnere. 
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Audito apimtis ir metodas 
13 2017 m. priimtame ES konsensuse dėl vystymosi pripažįstama, kad paramai 
biudžetui tenka svarbiausias vaidmuo skatinant šalių partnerių pastangas, kad būtų 
pasiekti darnaus vystymosi tikslai (DVT). Atsižvelgiant į kintamų dalių svarbą atliekant 
paramos biudžetui mokėjimus ir į tai, kad veiksmingumo duomenys, kuriais grindžiami 
šie mokėjimai, yra gaunami iš paramą gaunančių šalių, neteisingi arba nepatikimi 
duomenys reikštų, kad paramos biudžetui mokėjimais nebūtų atlyginta už numatytus 
faktinius rezultatus. Todėl ženkliai sumenktų pats paramos biudžetui tikslas. Todėl šio 
audito tikslas buvo kruopščiai patikrinti veiksmingumo rodiklių, naudojamų kintamo 
dydžio dalims ir Komisijos mokėjimo prašymų analizėje, kiekybę ir kokybę (būtent 
tinkamumą ir patikimumą). 

14 Pagrindinis audito klausimas buvo: „Ar išmokėdama paramą biudžetui kintamo 
dydžio dalimis Komisija naudojo tinkamus ir patikimus veiksmingumo duomenis?“ Kad 
atsakytume į šį klausimą, jį išskaidėme į toliau pateiktus konkrečius klausimus. 

a) Ar paramos biudžetui sutartyse pateikiami rodikliai, pagal kuriuos remiamuose 
sektoriuose būtų galima veiksmingai stebėti atitinkamus rezultatus? 

b) Ar Komisija veiksmingai tikrina Kintamo dydžio dalių išmokėjimo prašymuose 
pateikiamų veiksmingumo duomenų patikimumą? 

15 Šis auditas apėmė 24 sektorių reformos vykdymo sutarčių (žr. II priedą) su 
aštuoniomis šalimis partnerėmis, kurių 2017 m. išmokėtos kintamo dydžio dalių 
išmokos buvo didžiausios, imtį3. Tais metais šios šalys gavo 43,29 % visų kintamo 
dydžio dalių išmokų. Atrinktų sutarčių audituotų kintamo dydžio dalyse iš viso buvo 
nurodyti 248 veiksmingumo rodikliai. III priede pateikiama išsami informacija apie 
2017 m. atliktus mokėjimus ir audituotus sektorius. 

                                                       
3 Išskyrus Maroką, dėl kurio 2020 m. bus paskelbta EAR specialioji ataskaita. 
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16 Tikrindami atrinktas sutartis nagrinėjome Komisijos atliktą šalių sistemų 
pajėgumo teikti patikimus veiksmingumo duomenis vertinimą. Taip pat tikrinome 
paramos biudžetui sutarčių nuostatų struktūrą, visų pirma kintamo dydžio dalyse 
naudojamų veiksmingumo rodiklių kokybę. Galiausiai, nagrinėjome Komisijos atliktus 
duomenų, pateikiamų kintamo dydžio dalių išmokėjimo prašymuose, tikrinimus. 
Nagrinėdami šiuos tikrinimus atlikome Komisijos parengtų mokėjimo bylų dokumentų 
peržiūrą ir pakartotinai įvertinome tikslų įgyvendinimą ir kintamo dydžio dalių išmokų 
skaičiavimus. Po to savo išvadas palyginome su Komisijos išvadomis. 

17 Auditas apėmė vizitus į tris šalis: Jordaniją, Gruziją ir Boliviją. 2019 m. vasario ir 
kovo mėn. vykusių vizitų metu kalbėjomės su Komisijos darbuotojais, nacionalinių 
valdžios institucijų atstovais ir kitais pagalbos teikėjais / suinteresuotaisiais subjektais. 
Be procedūrų, kurias atlikome tikrindami likusias atrinktas šalis, šiose trijose šalyse 
pakartotinai atlikome Komisijos atliktus kintamų dalių išmokėjimo prašymų ir susijusių 
mokėjimų tikrinimus ir palyginome mūsų rezultatus su Komisijos atliktos analizės 
rezultatais. Be to, sutikrinome šalių partnerių deklaruotus veiksmingumo duomenis su 
kitais iš išorės ekspertų ir kitų paramos teikėjų gautų duomenų šaltiniais, kad 
įvertintume jų patikimumą. 
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Pastabos 

Kintamo dydžio dalių rodiklių tinkamumas sumažėjo dėl jų 
struktūros 

18 Tikrinome, ar i) veiksmingumo rodikliai yra tinkami siekiant paramos biudžetui 
sutarčių tikslų ir yra suderinti su šalies politika ir ar ii) jie yra patikimas reikšmingų 
rezultatų stebėjimo pagrindas. 

Rodikliai yra suderinti su šalių sektorių strategijomis, tačiau daugiausia 
yra orientuoti į trumpalaikius veiksmus, o ne ilgesnio laikotarpio 
rezultatus 

19 Komisija paramą biudžetui laiko rezultatais grindžiamu pagalbos teikimo būdu. 
Projektais grindžiama pagalba išmokama tinkamoms finansuoti išlaidoms padengti, o 
paramos biudžetui kintamo dydžio dalys išmokamos tuomet, jei šalys partnerės laikosi 
bendrųjų sąlygų ir pasiekia iš anksto sutartus rezultatus, kurie įvertinami pagal 
pasirinktus veiksmingumo rodiklius. Todėl kintamo dydžio dalių tinkamumas priklauso 
nuo to, ar pagal šiuos veiksmingumo rodiklius įvertinami reikšmingi rezultatai. 

20 Kaip pateikiama 1 langelyje, yra trijų rūšių rodikliai. Indėlio, proceso ir išdirbio 
rodikliai yra tinkamiausi kasdieniam viešųjų išlaidų programų valdymui. Rezultatų ir 
poveikio rodikliais įvertinamas ilgesnio laikotarpio poveikis, pavyzdžiui, reformų ir 
programų pažanga siekiant nustatytų tikslų – pavyzdžiui, DVT. 4 diagramoje 
pateikiamas įvairių rūšių rodiklių, naudotų vienoje iš Bolivijoje vykdytų paramos 
biudžetui programų, pavyzdys. 
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4 diagrama. Rezultatų grandinė ir įvairių rūšių veiksmingumo rodikliai 

 
Šaltinis: EBPO Paramos vystymuisi komiteto rezultatų grandinė, naudojama ES išorės veiksmų srityje. 

21 Pagal paramos biudžetui gaires galima naudoti bet kurios pirmiau minėtos rūšies 
rodiklius. Vis dėlto Komisijos teigimu pirmenybė turėtų būti teikiama rezultatų 
rodikliams, nes jais skatinamas įrodymais pagrįstas politikos formavimas, apsaugoma 
politinė erdvė, kurioje šalys partnerės gali pasirinkti savo politiką ir strategijas, skirtas 
rodikliams pasiekti, ir skatinama aukštos kokybės statistinės informacijos paklausa. Kuo 
labiau būtų pasitikima šalies partnerės vyriausybės gebėjimu pateikti patikimus 
duomenis, tuo daugiau dėmesio turėtų būti skiriama rezultatų rodikliams. Taip pat 
manome, kad poveikio rodikliai yra naudingi vertinant rezultatus, visų pirma DVT 
įgyvendinimą. 

22 Mūsų atlikta audituotose sutartyse numatytų 248 rodiklių analizė rodo, kad jie yra 
suderinti su šalių partnerių sektorių strategijomis. Tačiau kintamo dydžio dalių 
išmokėjimai daugiausia yra grindžiami indėlio, proceso ir išdirbio rodikliais, kurie kartu 
sudaro 87 % bendro rodiklių skaičiaus. Tik pagal 33 rodiklius (13 %) vertinamas 
rezultatas ir poveikis (žr. 5 diagramą). 

REZULTATAI

POREIKIAI
Parama, teikiama 
integralaus vystymosi, 
įskaitant kokamedžių 
kultūras Bolivijoje, 
nacionalinei strategijai 

TIKSLAI
• padidinti žemės ūkio 

produktų gamybą 

• sumažinti kokamedžių 
kultūrų plotą 

INDĖLIAI
7 rodiklis: Sektoriui iš 
nacionalinio iždo 
skiriamų išteklių 
asignavimų padidėjimas

PROCESAI
6 rodiklis: Parengta ir 
naudojant stebėjimo ir 
vertinimo sistemą 
stebima sektorių 
politikos veiksmingumo 
vertinimo sistema

IŠDIRBIAI
3 rodiklis: Darnaus 
vietos ekonomikos 
vystymosi projektų, 
įgyvendinamų 
saugomose teritorijose ir 
buferinėse zonose, 
pagerėjimas

POVEIKIS
8 rodiklis: Kokamedžių 
kultūrų ploto 
sumažėjimas 

Užsienio reikalų 
komitetas

1 rodiklis: Šešių 
strateginių žemės ūkio 
produktų, nurodytų 
nacionalinėje strategijoje, 
gamybos padidėjimas
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5 diagrama. Audituotose programose kintamo dydžio dalims naudota 
rodiklių rūšis 

 
Šaltinis: EAR. 

23 Nustatėme, kad dauguma rezultatų ir poveikio rodiklių buvo naudojami šalyse, 
kurių ūkiai gauna mažesnes ir mažesnes nei vidutines pajamas, o didesnes nei vidutines 
pajamas gaunančiose šalyse, pavyzdžiui, Jordanijoje ir Gruzijoje, kurių gebėjimai 
pateikti veiksmingumo duomenis buvo geresni, buvo naudojami tik keturi rezultatų 
rodikliai ir nenaudojamas nė vienas poveikio rodiklis. Tai rodo, kad rodiklių atranka yra 
nebūtinai susijusi ne tik su šalių išsivystymo padėtimi. 

24 Indėlio rodikliai, naudoti audituojamoms kintamo dydžio dalims, buvo daugiausia 
susiję su prekių pirkimu (18 atvejų) ir biudžeto asignavimų padidinimais (9 atvejais). 
Dėl biudžetų ir įrangos pirkimų padidinimo gali atsirasti konkrečios interesų srities 
pokyčių, tačiau šie pokyčiai automatiškai nereiškia, kad bus pasiekta reikšminga 
pažanga. 

25 Proceso rodikliai gali atlikti naudingą vaidmenį, visų pirma tuomet, kai politika 
siekiama įgyvendinti pokyčius reglamentavimo sistemoje. Tačiau, kaip nurodyta 
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gairėse, šie rodikliai turėtų būti orientuoti ne tik į procesus, bet pagal juos turėtų būti 
vertinami ir kokybiniai aspektai, pavyzdžiui, koks įsteigtinas subjektas turėtų juos 
apimti ir kt.4 Tačiau taip buvo ne visada. 2 langelyje pateikiami keli rodiklių, kuriuose 
nebuvo nurodyti jokie minimalūs pateiktinos informacijos turinio arba struktūros 
kokybės reikalavimai, pavyzdžiai. Todėl sunku užtikrinti, kad kintamo dydžio dalimis 
būtų atlyginama už kokybiškus procesus. 

2 langelis 

Proceso rodiklių pavyzdžiai be kokybinių specifikacijų 

Sutartyje dėl Moldovos vizų režimo liberalizavimo veiksmų plano (sutartyje Nr. 5) 
vienas rodiklis yra susijęs su patvirtinta reglamentavimo sistema, kuria 
reglamentuojamas privalomas pranešimų apie nusikalstamas veikas registravimas, 
nepateikiant jokios nuorodos į šios sistemos kokybę / turinį. 

Sutartyje dėl energijos su Jordanija (sutartyje Nr. 4) vieno rodiklio tiksle 
nurodoma, kad „įvairių suinteresuotųjų šalių dialogo politikos klausimais struktūra, 
kuriais vadovauja Energetikos ministerija, yra įgyvendinta ir reguliariai rengia 
posėdžius“, nepateikiant jokios papildomos specifikacijos, kaip dažnai turėtų būti 
rengiami susitikimai. 

Pagal trečdalį rodiklių negalima objektyviai įvertinti rezultatų 

26 Pažangai įgyvendinant viešą politiką įvertinti naudojami rodikliai turi būti 
konkretūs, jiems turi būti nustatyti kiekybiškai įvertinti ir išmatuojami tikslai ir, jei 
taikoma, patikimas atskaitos scenarijus. Kitaip bus neįmanoma objektyviai įvertinti 
pasiektą pažangą. Rodikliai, pradinės reikšmės ir tikslai turi būti suderinti rengiant 
paramos biudžetui sutartis ir nustatyti finansavimo susitarime. Nors gairėse nurodyta, 
kad rodiklių pakeitimų turėtų būti vengiama, įgyvendinant sutartį tikslus gali prireikti iš 
dalies keisti, siekiant atsižvelgti į naujas aplinkybes arba ištaisyti klaidas pradinių 
reikšmių apibrėžtyje arba rodiklių skaičiavimuose. 

27 Mūsų analizė rodo, kad 72 rodikliai (t. y. 29 % mūsų imties) nebuvo pakankamai 
konkretūs. Dėl nekonkrečių rodiklių visų pirma kyla problemų vykstant išmokėjimo 
prašymų analizavimo procesui – iškyla rizika, kad gali būti priimami prieštaringi 
sprendimai dėl to, ar tikslai buvo pasiekti. Dėl to atitinkamai apskaičiuojant mokėtinos 
kintamo dydžio dalies sumą gali būti gauta daugybė skirtingų rezultatų. 

                                                       
4 2017 m. paramos biudžetui gairės, p. 138. 
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28 29 % rodiklių buvo neaiškiai suformuluoti, nenurodant kiekybinių tikslų, vartojant 
tokius žodžius kaip „pagerinti“, „skirti daugiau dėmesio“ ir „pateikti įrodymus“. 
Pastebėjome, kad žemės ūkio sektoriaus sutartyse konkrečių rodiklių skaičius buvo 
didžiausias (86,5 %), o Viešųjų finansų valdymo (VFV) sektoriaus sutartyse tik 60 % 
rodiklių buvo konkretūs. 3 langelyje pateikiami nekonkrečių rodiklių ir kintamo dydžio 
dalių apskaičiavimo pasekmių pavyzdžiai. 

3 langelis 

Nekonkrečių rodiklių / tikslų pavyzdžiai 

o Sutartyje dėl „Paramos antram švietimo reformos etapui Jordanijoje“ 
(sutartyje Nr. 1), 5 rodiklio tikslas buvo: „6 naujos įrengtos ir veikiančios 
mokyklos, kuriose yra atitinkamos priemonės / mokymosi aplinka ir 
atitinkami žmogiškieji ištekliai.“ Atitikimas terminui „tinkamas“ ir kaip tai 
turėtų būti kiekybiškai įvertinta apskaičiuojant mokėjimą nebuvo pakankamai 
patikslintas finansavimo susitarime, todėl galėjo būti įvairiai 
interpretuojamas. Todėl išorės ekspertas, analizuojantis tikslo pasiekimą dėl 
Komisijos, turėjo parengti savo strategiją, kad įvertintų šiuos kriterijus. 
Vadinasi, šie kriterijai nebuvo iš anksto nustatyti finansavimo susitarime, 
todėl nebuvo suderinti su šalimi. 

o Sutarties „Parama viešųjų finansų politikos reformai“ Gruzijoje (sutarties 
Nr. 8) 2.1 rodiklis išdėstytas taip: „Finansų ministerija organizuoja įvairias 
viešas diskusijas fiskalinio valdymo klausimu […].“ Šiame rodiklyje 
nenurodomas susitikimų skaičius ir pobūdis. 

29 Taip pat nustatėme gerų pavyzdžių, kai Komisija stengėsi įvertinti pažangą 
siekiant rodiklių, kuriuos nebuvo lengva analizuoti. 4 langelyje paaiškintu atveju 
Komisija rodė pavyzdį visai paramos teikėjų bendruomenei švietimo srityje. 
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4 langelis 

Švietimo kokybės vertinimas – geras pavyzdys 

Sutartyje „Parama Jordanijos švietimo ministerijos biudžetui, teikiama Sirijos 
pabėgėlių krizės klausimams spręsti“ Komisija naudojo rodiklį „Kokybiškas 
švietimas, teikiamas Sirijos mokiniams viena ir dviem pamainomis dirbančiose 
vietos bendruomenių ir stovyklų mokyklose, palyginamas su Jordanijos standartais 
ir propaguojamas šalyje“. 

Tai buvo rezultatų rodiklis, pagal kurį vertinama Sirijos studentams teikiamo 
švietimo kokybė. Rodiklio vertė buvo gauta atliekant mokyklų imties apklausą. 
Kiekvienoje mokykloje švietimo kokybė buvo įvertinama vertinant dešimt skirtingų 
veiksnių (pavyzdžiui, pamokų stebėjimą, tėvų ir moksleivių dalyvavimą, vienodą 
atstovavimą berniukams, mergaitėms, pabėgėliams ir jordaniečiams) pagal keturių 
balų vertinimo skalę. Gauti balai (kokybės rezultatų balai) buvo naudojami 
paskelbiant mokyklas, kurių lygis yra nuo A+ (geras) to C- (būtina gerinti). 

Šis rodiklis buvo pirmasis rodiklis, skirtas švietimo kokybei Jordanijoje įvertinti; 
vėliau jį naudojo kiti paramos teikėjai ir jis buvo įtrauktas į Jordanijos Bendrą 
rezultatų sistemą. 

Tačiau, kai reikėjo patikrinti rodiklių įvykdymą, nustatėme trūkumų (žr. 10 langelį). 

Nebuvo 41 % pažangos rodiklių atskaitos scenarijų arba jie buvo 
neteisingi 

30 Konkrečiai ir vienareikšmiškai nustatyti rodikliai yra nevienintelė būtina išankstinė 
veiksmingo rezultatų įvertinimo sąlyga. Pažangą galima įvertinti tik tuomet, jei 
nustatytus tikslus galima palyginti su padėtimi iki intervencijos, kitaip tariant, su 
atskaitos scenarijumi. Iš analizuotų 85 rodiklių, kurių atskaitos scenarijai buvo būtini 
(t. y. tų rodiklių, pagal kuriuos buvo analizuojama pažanga5), 35 nustatėme problemų, 
susijusių su: i) būtinų atskaitos scenarijaus verčių nebuvimu (15) ir ii) neteisingais arba 
pasenusiais atskaitos scenarijais (20). 

                                                       
5 Mūsų imtyje yra 163 rodikliai, kuriems atskaitos scenarijaus nereikia, nes pagal juos 

nevertinami nustatyto kintamojo pokyčiai (pavyzdžiui, „patvirtintas įstatymas“ arba 
„surengtų susitikimų skaičius“). Atliekant šį vertinimą į šiuos rodiklius nebuvo atsižvelgta. 
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31 15 rodiklių nebuvo nustatyti atskaitos scenarijai. Jie buvo pasiskirstę keturiose iš 
24 atrinktų paramos biudžetui sutarčių (sutartyse Nr. 6, 7, 8 ir 17). Pagrindinė 
priežastis, dėl kurios nebuvo nustatytų atskaitos scenarijų, buvo ta, kad iki paramos 
biudžetui sutarties vykdymo pradžios šalys partnerės padėties nestebėjo. Tačiau 
nustatėme pavyzdžių, kai panašioje situacijoje Komisija pasinaudojo pirma paramos 
biudžetui sutarties kintamo dydžio dalimi, kad paprašytų šalies partnerės apskaičiuoti 
atskaitos scenarijų. Kitais atvejais Komisija atliko darbą, reikalingą trūkstamiems 
atskaitos scenarijams apskaičiuoti (t. y. apklausas). Manome, kad tai yra gerosios 
patirties pavyzdžiai. Būtino darbo, kurį atliko Komisija, siekdama tiksliai įvertinti 
pažangą, padarytą siekiant atitinkamo rodiklio, išmokėdama kitas kintamo dydžio dalis, 
pavyzdys yra aprašytas 5 langelyje. 

5 langelis 

Atskaitos scenarijų nustatymas 

Gerosios patirties pavyzdys nustatant atskaitos scenarijus, kai trūkstami duomenys 
pakeičiami kitų informacijos šaltinių duomenimis, yra sektoriaus reformos 
sutarties, kuria siekiama padidinti Ruandos energetikos sektoriaus veiksmingumą 
(sutarties Nr. 19), 3 rodiklis. Šis rodiklis vertinamas visu sutarties vykdymo 
laikotarpiu, atliekant metinę apklausą. Tačiau tuo metu, kai buvo rengiamas 
finansinis susitarimas, ši apklausa nebuvo atlikta, todėl atskaitos scenarijaus vertės 
nebuvo. Kad nustatytų atskaitos scenarijaus vertę, ES delegacija atliko išsamią 
analizę ir sutikrino alternatyvius duomenų šaltinius, pavyzdžiui, 2009 m. Biomasės 
energijos strategiją, 2012 m. Pasaulinio netaršių viryklių aljanso vertinimą ir 
Medienos kuro integruoto tiekimo / paklausos apžvalginio atvaizdavimo ataskaitą. 
Tuo remdamasi ES delegacija galėjo nustatyti atitinkamą atskaitos scenarijų. 

32 Be to, 20 rodiklių atskaitos scenarijai buvo neteisingi arba pasenę. 11 iš šių atvejų 
nauji duomenys, reikalingi atskaitos scenarijui teisingai apskaičiuoti, tapo prieinami 
pasirašius paramos biudžetui sutartį. Nors susijusį finansavimo susitarimą buvo galima 
iš dalies pakeisti, siekiant atsižvelgti į teisingą atskaitos scenarijų, Komisija šiais atvejais 
to nepadarė. Kadangi buvo naudojami neteisingi arba pasenę atskaitos scenarijai, 
rodikliams buvo nustatyti mažesni tikslai, nei faktiniai atskaitos scenarijai. 6 langelyje 
pateikiami keli pavyzdžiai. 
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6 langelis 

Rodiklių, kurių atskaitos scenarijų nėra arba scenarijai yra pasenę, 
pavyzdžiai 

Atskaitos scenarijų nebuvimas 

Pagal Gruzijoje vykdomą sutartį „Užimtumas bei profesinis rengimas ir mokymas“ 
(sutartis Nr. 7) tuo metu, kai 2014 m. buvo pasirašytas finansavimo susitarimas, 
nebuvo nustatyta jokių atskaitos scenarijų nė vienam iš penkių rodiklių, pagal 
kuriuos vertinama pažanga. Todėl reikalaujamo padidėjimo atskaitos scenarijus 
buvo lygus nuliui, o tai reiškia, kad bet kokia ataskaitoje nurodyta pažanga galėjo 
būti laikoma pakankama tikslui pasiekti. Pavyzdžiui, į sutartį buvo įtraukti tikslai, 
kuriais siekiama didinti santykinį mokytojų, kuriems suteikiamas pirminis ir tęstinis 
rengimas, skaičių. Tačiau neturėta duomenų apie mokytojų, kuriems jau buvo 
teikiamas įvertintas rengimas, skaičių. Be to, sąvokos „pirminis“ ir „tęstinis“ 
rengimas buvo suformuluotos tik 2016 m., todėl nustatant tikslus buvo 
neįmanoma sužinoti atskaitos scenarijaus padėties. Kadangi atskaitos scenarijai 
nebuvo pateikti, Komisija atsižvelgė į platesnio masto pokyčius švietimo sektoriuje, 
o ne rodiklių vertes. 

Atskaitos scenarijai neišskaidyti 

Kai kuriais atvejais atskaitos scenarijai buvo pateikti, tačiau jie nebuvo pakankamai 
išskaidyti, kad pagal juos būtų galima įvertinti pažangą. Pagal sutarties su Bolivija 
(sutartis Nr. 9) 1 rodiklio tikslą reikalaujama, kad 2016 m. konkrečios institucijos 
parengtų tam tikrą skaičių darbuotojų. Atskaitos scenarijuje buvo pateikta 
informacija apie 2013 m. siūlomų mokymo kursų skaičių. Tačiau jame nebuvo 
pateiktas konkrečių institucijų parengtų darbuotojų skaičius, taigi jis nebuvo 
pakankamai išskaidytas. Iš papildomų mums pateiktų dokumentų buvo matyti, 
kad, priklausomai nuo nagrinėjamo mokymo centro, 2013 m. parengtų darbuotojų 
skaičius viršijo du 2016 m. nustatytus tikslus: vienu atveju –2 %, kitu – 42 %. Šiuo 
atveju dėl to, kad nebuvo nustatytas tinkamai išskaidytas atskaitos scenarijus, 
buvo nustatyti kuklūs tikslai. 

Neteisingi atskaitos scenarijai 

Pakistane vykdomoje sutartyje „Švietimo sektoriaus plano rėmimo programa“ 
(sutartis Nr. 24) 5 rodiklio atskaitos scenarijus buvo susijęs su studentų, gaunančių 
stipendiją pagal esamą stipendijų programą, skaičiumi. Tačiau tikslas buvo 
reikalavimus atitinkančių mergaičių, laiku gaunančių stipendijas, procentinė dalis. 
Todėl atskaitos scenarijus nebuvo tiesiogiai susijęs su nustatytu tikslu. 
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Paprastai rodikliai daro numatytą skatinamąjį poveikį, tačiau jų yra 
pernelyg daug 

33 Pagrindinis paramos biudžetui tikslas – skatinti šalis partneres eiti sutartų 
reformų keliu. Siekiant šio tikslo, kintamo dydžio dalims naudojamiems rodikliams 
pasiekti turėtų prireikti reikšmingų paramą gaunančios šalies pastangų. Susijusiais 
tikslais taip pat turėtų būti pasiekta tinkama jų užmojo ir nesudėtingumo pasiekti 
pusiausvyra6. 

34 Nustatėme, kad dauguma peržiūrėtų kintamo dydžio dalių turėjo teigiamą poveikį 
skatinant šalies partneres įgyvendinti tam tikrus savo vystymosi strategijų aspektus. 
Tačiau tikslus, naudojamus 11 atrinktų rodiklių, buvo labai lengva pasiekti. Į šį skaičių 
įeina keturi rodikliai, kuriems dėl to, kad buvo naudojami neteisingi atskaitos scenarijai, 
buvo nustatyti labai maži tikslai (žr. 31–32 dalis). Keli ribotą skatinamąjį poveikį turinčių 
rodiklių pavyzdžiai pateikiami 7 langelyje. Be to, 12 papildomų rodiklių, susijusių su 
trimis sutartimis, vykdomomis Moldovoje (sutartis Nr. 16), Bolivijoje (sutartis Nr. 10) ir 
Pakistane (sutartis Nr. 23), atveju tikslai didžiąja dalimi buvo pasiekti, teikiant techninę 
pagalbą, už kurią sumokėjo ES ar kiti paramos teikėjai. Mūsų nuomone, už tokius 
rodiklius tenka ribota atsakomybė ir jų skatinamasis poveikis yra menkas, nes jų 
siekiant nereikia didelio šalių partnerių įsitraukimo. 

7 langelis 

Rodiklių, kurių tikslai yra lengvai pasiekiami, pavyzdžiai 

Pagal sutartį su Bolivija (sutartis Nr. 9) kintamo dydžio dalies dalis buvo išmokama 
tik su sąlyga, jei už kovos su neteisėta prekyba narkotikais strategijos įgyvendinimą 
atsakinga institucija 2015 m. surengs 2 plenarinius posėdžius. Reguliarūs 
plenariniai posėdžiai strategijos stebėjimo klausimais yra įprastos veiklos dalis, o 
ne tai, ką reikia skatinti taikant kintamo dydžio dalies rodiklį. 

Tos pačios sutarties 4 rodiklio tikslas yra ataskaitos, įrodančios, kad šalis partnerė 
laikosi ES paramos biudžetui sąlygų, parengimas. Tačiau ši ataskaita yra 
standartinio paramos biudžetui išmokėjimo proceso dalis, todėl neturėtų būti 
laikoma kintamo dydžio dalies rodikliu. 

                                                       
6 Paramos biudžetui gairės, 2017 m., p. 139. 
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35 Gairėse rekomenduojama, kad kintamo dydžio dalies rodiklių skaičius paprastai 
būtų nuo 3 iki 10. Dėl to, kad turima pernelyg daug rodiklių, silpnėja skatinamasis 
poveikis ir stebėjimas tampa sudėtingesnis. Audituotose sutartyse buvo numatyta 4–
34 rodiklių vienai išmokamai daliai7. Šie rodikliai buvo dar išskaidyti į dalinius rodiklius, 
kuriems dažnai buvo nustatomi keli tikslai. Pavyzdžiui, į sutartį, pagal kurią teikiama 
parama vizų režimo liberalizavimui įgyvendinti (sutartis Nr. 15), buvo įtraukti 95 
nepriklausomi tikslai. Toks didelis rodiklių ir tikslų skaičius nepadeda sutelkti dėmesį į 
pagrindinius paramos biudžetui sutarčių politikos tikslus. Nors su dideliu rodiklių 
skaičiumi susijusios problemos buvo pripažintos Komisijos vidaus dokumentuose, jos 
sutarčių formulavimui (žr. 8 langelį). 

8 langelis 

Didelis rodiklių skaičius 

Parengiamuosiuose Moldovoje vykdomos sutarties „Parama žemės ūkiui ir kaimo 
plėtrai“ (sutartis Nr. 17) dokumentuose minima, kad „itin svarbu Moldovoje 
parengti kelias sutelktas sąlygas, nes daugybės sudėtingų sąlygų turėjimas gali 
prisidėti prie sektoriaus paramos biudžetui nesėkmės“. Rengiant sutartį į šį 
aspektą nebuvo atsižvelgta, nes į sutartį dėl 2017 m. kintamo dydžio dalies 
išmokėjimo buvo įtrauktos 28 sudėtinės „išmokėjimui taikomos sąlygos / 
kriterijai / veiklos sritys“, kurios dar buvo padalytos į 39 smulkesnes sąlygas. 

Komisijos atlikto rodiklių įvykdymo tikrinimo kokybė buvo 
skirtinga, todėl kai kurie mokėjimai buvo nepakankamai 
pagrįsti 

36 Paramą gaunančių šalių pateiktuose išmokėjimo prašymuose pateikiama 
pažangos, padarytos pagal paramos biudžetui sutartis remiamuose sektoriuose, analizė 
ir informacija apie sutartų sąlygų ir veiksmingumo rodiklių įvykdymą. Paprastai į 
dokumentų rinkinį įtraukiama pažangos konkrečioje srityje (sektoriuje) ataskaita, 
atskiros kiekvienos sąlygos įvykdymo ataskaitos ir kiekvieno rodiklio aprašai kartu su 
patvirtinimo įrodymais (pavyzdžiui, statistikos biuro raštais, apklausų ataskaitomis 
ir pan.). Žr. 3 diagramą, kurioje aprašomas paramos biudžetui išmokėjimo procesas. 

                                                       
7 Į šį skaičių neįtraukti ankstesnių metų kintamo dydžio dalių rodikliai. 
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37 Šalių partnerių prašymai yra grindžiami duomenimis, gautais iš savo stebėjimo ir 
vertinimo sistemų. Todėl šios sistemos yra pagrindinis informacijos šaltinis priimant 
sprendimus dėl išmokėjimo. Tačiau šalys turi skirtingus įdiegtus pajėgumus ir sistemas, 
skirtus duomenims rinkti, saugoti, analizuoti ir naudoti. Todėl, prieš pradėdama 
paramos biudžetui operacijas, Komisija turi įvertinti įdiegtas sistemas, skirtas 
veiksmingumo rodikliams, kurie bus naudojami vėlesniems kintamo dydžio dalių 
mokėjimams, teikti. Visų pirma ES delegacijos turi nustatyti, ar statistikos sistemų, 
duomenų prieinamumo ir politikos analizės trūkumai labai kenkia šalių išmokėjimo 
prašymų galiojimui. 

38 Peržiūrėtose sutartyse tikrinome, ar atrinkdama veiksmingumo rodiklius kintamo 
dydžio dalims Komisija tinkamai įvertino veiksmingumo duomenų patikimumą. Taip pat 
peržiūrėjome, ar Komisija nuodugniai išnagrinėjo kintamo dydžio dalių išmokėjimo 
prašymus ir teisingai apskaičiavo išmokėtiną sumą. 

Komisija nepadarė išvados dėl šalių pajėgumo pateikti rodikliams 
reikalingus duomenis 

39 ES delegacijų prašoma pateikti šalių partnerių stebėjimo ir vertinimo sistemų 
apžvalgą (apskritai šalies ir konkretaus sektoriaus SRVS), kurioje būtų įvertinta, ar šalies 
viešoji politika atitinka ES tikslus ir ar instituciniai gebėjimai laikomi pakankamais šiai 
politikai įgyvendinti. Be to gairėse reikalaujama, kad prieš rengiant paramos biudžetui 
sutartis būtų išanalizuotas duomenų patikimumas ir prieinamumas ir įvertinti 
statistikos sistemų trūkumai. 

40 Analizavome Komisijos vertinimus, atliktus naudojant Europos statistikos biuro 
(Eurostato) nustatytus kriterijus. Eurostatas parengė priemonę, vadinamą „Snapshot“, 
skirtą padėti ES delegacijoms įvertinti besivystančių šalių nacionalinių statistikos 
sistemų privalumus ir trūkumus. Nustatėme, kad Komisijos paramos biudžetui gairės 
apima pagrindinius šios priemonės reikalavimus. Vis dėlto, priemonė „Snapshot“ yra 
visapusiškesnė ir joje pateikiami išsamūs paaiškinimai, kaip įvertinti konkrečiais sritis8, 

                                                       
8 Priemonėje „Snapshot“ pateikiami analizės metodai, taikomi statistikos sistemoms įvertinti 

būtinoms šioms pagrindinėms sritims: i) teisinių, institucinių ir strateginių sistemų, kuriomis 
remiamas statistikos duomenų rengimas ir stebėjimas nacionaliniu ir sektorių lygmeniu; ii) 
išteklių pakankamumo (t. y. žmogiškųjų išteklių, įrangos ir finansavimo kiekybės ir kokybės); 
iii) duomenų kokybę lemiančių veiksnių (t. y. kokybės įsipareigojimų, profesinio 
nepriklausomumo, nešališkumo, objektyvumo, metodikos ir atitinkamų procedūrų); iv) ryšių 
su naudotojais (t. y. svarbumo, prieinamumo). 
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kurios svarbios vertinant statistikos sistemas. Dažniausiai ši priemonė delegacijų 
darbuotojams nėra žinoma. 

41 Mūsų vykdyta Komisijos atlikto stebėjimo ir vertinimo sistemų vertinimo peržiūra 
parodė, kad faktiškai Komisija dažniausiai aprašo ir įvertina gairėse minimus 
elementus, tačiau šie elementai yra išsklaidyti keliuose dokumentuose. Tačiau, nors 
tam tikri konkretaus sektoriaus trūkumai buvo paminėti daugumoje sutarčių (18 iš 24 
sutarčių), tik penkiose sutartyse, vykdomose Jordanijoje, Komisija aiškiai padarė 
išvadas, kad veiksmingumo duomenų patikimumas yra būtinas kintamo dydžio dalių 
rodikliams apskaičiuoti9. Padaryti išvadą dėl duomenų patikimumo yra svarbu atliekant 
rodiklių atranką, stebėjimą ir išmokėjimo analizę. 

Komisija tikrino duomenų, kuriais grindžiami išmokėjimo prašymai, 
patikimumą, tačiau ne visada nuodugniai 

42 Prieš išmokėdamos kintamo dydžio dalį ES delegacijos turi išanalizuoti šalių 
partnerių pateiktus išmokėjimo prašymus (įskaitant susijusių veiksmingumo rodiklių 
vertes). Nustatėme įvairių tikrinimo procedūrų, iš kurių keliose neteikiamas būtinas 
patikinimas, kuriuo būtų galima pagrįsti vėlesnius mokėjimus. 

43 Komisija iš viso taikė tris skirtingų rūšių tikrinimo procedūras: i) dokumentų 
peržiūrą ir aritmetinį rodiklių verčių perskaičiavimą, naudojant šalių partnerių pateiktus 
duomenis, ii) tą patį metodą, papildytą apsilankymais vietoje, siekiant patikrinti 
pateiktų duomenų patikimumą, ir iii) veiksmingumo rodiklių apskaičiavimo arba šalies 
partnerės pateiktų duomenų patikrinimo užsakomąsias paslaugas, teikiamas išorės 
ekspertų. 

                                                       
9 Sutartys Nr. 1, 2, 3, 4 ir 5. 
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44 ES delegacijų pareigūnai atliko apsilankymus vietoje, kad papildytų analizę ir 
patikrintų kai kuriuos 14 iš 24 audituotų sutarčių pateiktus duomenis (žr. 9 langelį), ir, 
be savo apsilankymų vietoje, kartais samdė išorės ekspertus, kad išanalizuotų sąlygų, 
taikomų kintamo dydžio dalims, įvykdymą dėl 16 sutarčių. Europos kaimynystės 
priemonėje dalyvaujančiose šalyse ekspertų paslaugomis buvo naudojamasi 
sistemingai, o likusiose audituojamose šalyse delegacijos ekspertų paslaugomis 
naudojosi tik dėl 5 iš 13 sutarčių. 

45 Paramos biudžetui gairėse rekomenduojama, kad ekspertai būtų kviečiami padėti 
atlikti tikrinimus tik tuomet, kai kyla rimtų abejonių dėl pateiktų duomenų kokybės. 
Tačiau neturint aiškių išvadų dėl šalių partnerių pajėgumo pateikti tokius duomenis (žr. 
39–41 dalis), sunku nuspręsti, ar tokių ekspertų pagalba tikrai yra reikalinga. Audituotų 
sutarčių vidutinės ekspertų tikrinimo misijų sąnaudos buvo apie 110 000 eurų. 

9 langelis 

Komisijos atliktas išmokėjimo prašymų tikrinimas 

Siekdama įvertinti išmokėjimo prašymą pagal sektoriaus reformos sutartį, kuria 
siekiama padidinti Ruandos žemės ūkio sektoriaus veiksmingumą (sutartis Nr. 18), 
ES delegacija atliko išsamią Ruandos vyriausybės pateiktos informacijos analizę ir 
ją papildė apsilankymais vietoje ir prašymais, kad nacionalinės valdžios institucijos 
pateiktų paaiškinimus. Konkrečiai 5a rodiklio atveju, pirmų metų tikslas buvo 
80 000 Ha žemės, naudojamos agrarinei miškininkystei tam tikruose rajonuose. 
Delegacija atliko apsilankymą vietoje, kuris parodė, kad pateikta informacija buvo 
neteisinga, nes veikla šiame rajone neapsiribojo tik agrarine miškininkyste. Todėl 
Komisija sulaikė mokėjimą, susijusį su šiuo kintamo dydžio dalies rodikliu. 

46 Nustatėme, kad 610 iš 24 atrinktų sutarčių atveju Komisija neatliko papildomo 
duomenų, naudojamų kaip pagrindas faktiškai išmokėti kintamo dydžio dalis, tikrinimo. 
Taip atsitiko dėl to, kad ES delegacijos visiškai pasitikėjo šalių partnerių pateiktų 
veiksmingumo duomenų tikslumu arba Komisijos vardu išorės ekspertų atliktu 
tikrinimo darbu ir jokių papildomų pateiktų duomenų tikrinimų neatliko. Šiais atvejais 
Komisijai yra sunkiau išmokėjimo prašymuose nustatyti nepatikimus veiksmingumo 
duomenis, todėl didėja nepagrįstų kintamo dydžio dalių išmokėjimų rizika. 10 langelyje 
pateikiamas atliekant išorės peržiūrą nustatytų trūkumų, kurių Komisija neaptiko, 
pavyzdys. 

                                                       
10 Sutartys Nr. 2, 5, 13, 14, 23 ir 24. 
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10 langelis 

Nustatytų išorės ekspertų darbo trūkumų pavyzdžiai 

Dėl sutarties Nr. 2, pagal kurią remiama Jordanijos švietimo ministerija, siekiant 
išspręsti su Sirijos pabėgėlių krize susijusius klausimus, Komisija samdė išorės 
ekspertą, kad jis įvertintų Švietimo ministerijos deklaruotus kai kurių kintamo 
dydžio dalies rodiklių duomenis. Šis ekspertas patvirtino šiuos ministerijos 
pateiktus duomenis apsilankydamas 30 į imtį įtrauktų mokyklų. Remdamasi 
eksperto ataskaita, Komisija išmokėjo kintamo dydžio dalį. 

Peržiūrėjome šio eksperto atliktą darbą, aplankėme kai kurias į imtį įtrauktas 
mokyklas ir nustatėme šias problemas: 

a) Mokyklų imties sudarymas buvo ne atsitiktinis, o pagrįstas išorės konsultantų 
grupės ir UNESCO rekomendacijomis ir patvirtintas Švietimo ministerijos. 
Todėl iškilo rizika, kad imtis buvo šališka. 

b) Nors ekspertas faktiškai aplankė 30 į imtį įtrauktų mokyklų, buvo palyginti tik 
17 iš jų duomenys. Taip atsitiko dėl to, kad ministerija neturėjo informacijos 
apie likusias mokyklas. Todėl išorės eksperto padarytos išvados dėl 
ministerijos IT sistemos patikimumo buvo pagrįstos nepakankamais 
įrodymais. 

c) Atliekant mokyklose dirbančių darbuotojų patikras vietoje buvo nurodomi tik 
mokytojai, o 1 rodiklio tiksle nurodomi ir kiti mokyklų darbuotojai, todėl 
gautos išvados dėl šio rodiklio buvo neišsamios. 

d) Ekspertas padarė išvadą, kad vietoje gauti duomenys patvirtino ministerijos 
duomenis. Dėl 1 (darbuotojų skaičius) ir 2 (moksleivių skaičius) rodiklių ši 
išvada buvo padaryta palyginus visus imties rezultatus. Tačiau atskiri 
kiekvienos mokyklos rezultatai rodo, kad buvo didelių skirtumų (teigiamų ir 
neigiamų), kurie buvo kompensuojami apskaičiuojant bendrą skaičių. 
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Šalių partnerių pateikti kai kurių kintamo dydžio dalių veiksmingumo 
duomenys nepagrindžia atliktų mokėjimų 

47 Iš visų peržiūrėtų 234 milijonų eurų kintamo dydžio dalių išmokų penkiose iš 
aštuonių šalių atveju iš mūsų įrodymų, kuriais grindžiamas kintamo dydžio dalių 
rodiklių įvykdymas, vertinimo matyti, kad rezultatai skiriasi nuo Komisijos patvirtintų 
rezultatų suma, siekiančia 13,3 milijono eurų, o vienos šalies (Pakistano) skirtumas 
kintamo dydžio dalių mokėjimų atžvilgiu sudarė 19 %. Be to, taip pat nustatėme, kad 
Komisija išmokėjo 3,4 milijono eurų dviem šalims remdamasi rodikliais, susietais su 
neteisingai nustatytais atskaitos scenarijais. Nors buvo sutartinis įsipareigojimas 
mokėti, nes tikslo vertė buvo pasiekta, esant pasiektam rodikliui jokios faktinės 
pažangos vertinamoje srityje nebuvo. 1 lentelėje šios sumos apibendrinamos pagal 
kiekvieną aplankytą šalį. 
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1 lentelė. Nesutapimai su Komisijos įvertinimais 

Šalis 

Peržiūrėta 
kintamo 

dydžio dalis 
(eurais) 

Nesutapimai 
su mūsų 

įvertinimu  
(eurais) 

Sutarties ir 
rodiklių nuoroda 

Neatitikimų 
priežastis 

(pagal rodiklį) 

Sumos, 
išmokėtos 
nepadarius 

faktinės 
pažangos 
(eurais) 

Bolivija 32 800 000 0   0 

Etiopija 29 520 000 0   

2 000 000 
(Sutartis 
Nr. 14: 7 
rodiklis). 

Gruzija 19 400 000 1 000 000 Sutartis Nr. 6:  
1.2 ir 1.7 rodikliai 

1.2. Pasiektas 
praėjus 2 

mėnesiams nuo 
galutinio termino 
1.7. Nepasiektas 

0 

Jordanija 45 750 000 6 000 000 Sutartis Nr. 1:  
5 rodiklis. 

Pasiektas praėjus 2 
metams nuo 

galutinio termino 
0 

Moldova 26 345 111 1 000 000 Sutartis Nr. 16:  
2.1 ir 2.2 rodikliai 

2.1. Pasiektas 
praėjus 1 mėnesiui 

nuo galutinio 
termino 

2.2. Pasiektas 
praėjus 3 

mėnesiams nuo 
galutinio termino 

0 

Pakistanas 25 665 625 4 968 750 

Sutartis Nr. 23:  
5, 6 ir 8 rodikliai 
Sutartis Nr. 24:  

4, 6.2 ir 6.3 
rodikliai 

5, 6, 8. Tikslai 
nepasiekti 

4 ir 6.3. Neteisingi 
įrodymai 

6.2. Tikslas 
nepasiektas 

0 

Ruanda 27 667 500 332 500 Sutartis Nr. 20:  
2 rodiklis 

Pasiektas praėjus 1 
metams nuo 
galutinio termino 

1 437 500 
(Sutartis 
Nr. 19: 5 
rodiklis, 
sutartis 

Nr. 20: 4 
rodiklis) 

Vietnamas 27 000 000 0   0 

IŠ VISO 234 148 236 13 301 250   3 437 500 

Šaltinis: EAR. 

48 Pagrindinės mūsų nustatytos problemos buvo susijusios su: i) tikslais, kurie buvo 
pasiekti pavėluotai pasibaigus nustatytiems terminams; ii) rezultatų, pagrįstų 
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neteisingais atskaitos scenarijais, įvertinimu; iii) neteisingais arba nepakankamais 
įrodymais, pateiktais siekiant pagrįsti rodiklių įvykdymą; iv) apskritai nepasiektais 
tikslais. 6 diagramoje parodyti nesutapimų, nustatytų tikrinant Komisijos vertinimus, 
tipai ir dalis. 

6 diagrama. Nesutapimų tipai 

 
Šaltinis: EAR. 

49 Vienas iš atvejų, kai manėme, kad šalys partnerės pateikė neteisingus įrodymus, 
aprašytas 11 langelyje. 

Tikslas pasiektas pavėluotai

Tikslas nepasiektas 

Neteisingi įrodymai

Neteisingas taikytas atskaitos scenarijus / tikslas

Nesutapimų tipai
(16,74 milijono eurų)

7,83 milijono eurų

3,45 milijono eurų 

3,08 milijono eurų

2,38 milijono eurų 
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11 langelis 

Šališka imtimi pagrįsti įrodymai 

Švietimo sutarties (sutartis Nr. 24) Pakistane 6.3 rodiklio tikslas buvo siekis, kad 
kuponus gaunantys moksleiviai turėtų pasiekti bent 80 % mokyklos lankomumą. 
Šalies partnerės pateikti įrodymai parodė, kad lankomumas buvo didesnis nei 
tikslo vertė (87 %), todėl Komisija manė, kad šis tikslas buvo pasiektas. Buvo 
manoma, kad, remiantis Techninės pagalbos atitikties ataskaita, įrodymai turėjo 
apimti visus moksleivius visus metus. Tačiau mūsų analizė parodė, kad 
skaičiuodamos visų moksleivių lankomumą nacionalinės institucijos atsižvelgė tik į 
ketvirtį kuponus gaunančių moksleivių. Be to, ši imtis buvo sudaryta mokslo metų 
pradžioje, kai lankomumas yra didžiausias. Todėl padarėme išvadą, kad 
patvirtinamieji įrodymai nebuvo patikimi, kadangi imtis buvo šališka. 

Minėtu atveju Komisija laikė, kad tikslai pasiekti, ir išmokėjo visą sumą. 

50 Tikrindami keturias sutartis nustatėme penkis rodiklių11, kurių tikslai buvo 
pasiekti pasibaigus finansiniuose susitarimuose nustatytam terminui, atvejus. Be to, 
patikrinę penkis papildomus rodiklius12 manome, kad šalys partnerės tikslų nepasiekė; 
tačiau Komisija manė, kad jie buvo pasiekti. 12 langelyje pateikti abiejų atvejų 
pavyzdžiai. 

12 langelis 

Tikslai pasiekti praėjus terminui, pasiekti iš dalies ar nepasiekti 

Jordanijoje vykdomos Šveitimo sutarties 5 rodiklio tikslas buvo pasiektas 
pasibaigus terminui. Šio rodiklio tikslas buvo: pastatyti šešias naujas mokyklas iki 
2015 m. Šios mokyklos buvo užbaigtos tik 2017 m. ir kintamo dydžio dalys buvo 
išmokėtos 2017 m. gruodžio mėn. Šio didelio vėlavimo priežastis buvo ta, kad 
pirkimų procedūros buvo ilgos, todėl nacionalinės institucijos pavėluotai atliko 
statybos darbus. 

Atsižvelgdama į šiuos vėlavimus, Komisija pratęsė sutarties vykdymo terminą iki 
2017 m. gruodžio mėn., tačiau nepakeitė mokyklų statybų termino (2015 m.) 

Pakistane vykdomos sutarties (sutartis Nr. 23) 6 rodiklio tikslas apėmė du 
veiksmus: Anglų kalbos programos parengimą ir vadovėlių, skirtų konkrečioms 

                                                       
11 Sutarties Nr. 20 2 rodiklis, sutarties Nr. 6 1.2 rodiklis, sutarties Nr. 1 5 rodiklis, sutarties 

Nr. 16 2.1 ir 2.2 rodikliai. 

12 Sutarties Nr. 23 5, 6 ir 8 rodikliai, sutarties Nr. 24 6.2s rodiklis, sutarties Nr. 6 1.7 rodiklis. 
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klasėms, patvirtinimą. Nustatėme, kad tuo metu, kai buvo paprašyta išmokos, 
buvo patvirtinta tik pusė vadovėlių, todėl manome, kad neturėtų būti laikoma, kad 
antra tikslo dalis buvo pasiekta. 

Žemės ūkio sutarties (sutartis Nr. 6) Gruzijoje 1.7 rodiklio tikslas buvo bioorganinių 
produktų gamybos sertifikavimo schemų valstybės programos priėmimas. 
Vyriausybė laikėsi nuomonės, kad šis rodiklis yra pasiektas, kadangi buvo priimta 
Arbatos plantacijų rekultivavimo valstybės programa. Tačiau nurodytas programos 
tikslas yra remti veiksmingą arbatos plantacijų atliekų sunaudojimą Gruzijoje, 
padidinti arbatos gamybą, įskaitant bioarbatos gamybą, ir padidinti apsirūpinimą ir 
eksporto galimybes, o ne priimti bioorganinių produktų gamybos sertifikavimo 
schemas, kaip tokias. Manome, kad šis tikslas nebuvo pasiektas, nes ši programa 
nėra konkrečiai skirta bioproduktų sertifikavimui. Šios pozicijos laikėsi ir išorės 
tikrintojas. 

Visais minėtais atvejais Komisija išmokėjo visą sumą. 

51 Nustatėme keturis atvejus, kai Komisija išmokėjo sumas pagal finansinių 
susitarimų nuostatas, kadangi šalys partnerės pasiekė sutartus tikslus. Tačiau dėl to, 
kad buvo naudojamas neteisingas atskaitos scenarijus arba tikslo vertės, tiksliniuose 
sektoriuose faktinės pažangos nebuvo. 13 langelyje pateikiama išsamesnė informacija 
apie kai kuriuos iš šių atvejų. 
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13 langelis 

Tikslai nustatyti naudojant neteisingus atskaitos scenarijus – faktinės 
pažangos nepasiekta 

Etiopijoje vykdomos Transporto sutarties (sutartis Nr. 14) 7 rodiklis yra susijęs su 
perkrautų sunkvežimių procentine dalimi. Šis tikslas buvo nustatytas siekiant 
sumažinti šią procentinę dalį iki 9 % nuo 11 % atskaitos scenarijaus vertės. 
Nagrinėjamo laikotarpio pasiektas rezultatas buvo 6 %, todėl tikslas buvo pasiektas 
ir atitinkama suma išmokėta pagal finansavimo susitarimo nuostatas. Tačiau, 
remiantis šalies partnerės išmokėjimo prašyme pateikta informacija, faktinė 
atskaitos scenarijaus vertė buvo 6 %. Iš tikrųjų nebuvo jokios pažangos mažinant 
faktinį perkrautų sunkvežimių skaičių. 

Antras neteisingo atskaitos scenarijaus atvejis, kai lėšos buvo išmokėtos 
nepadarius pakankamos faktinės pažangos, yra Ruandoje vykdomos Energijos 
sutarties (sutartis Nr. 19) 5 rodiklis. Pagal šį rodiklį įvertinama iš atsinaujinančiųjų 
išteklių pagamintos elektros energijos dalis energijos rūšių derinyje. Pagal sutartį 
naudojama atskaitos scenarijaus vertė buvo 2015 m. pagamintos 292 GWh. 
Atskaitos scenarijaus metų faktinė vertė buvo neteisinga. Remiantis nacionalinių 
institucijų pateiktais duomenimis, ji turėjo būti 368 GWh. Audituotai kintamo 
dydžio daliai nustatytas tikslas buvo papildomos 14,5 GWh, pagamintos iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių. Audituotu laikotarpiu pagal šį rodiklį pasiektas 
rezultatas buvo 361,5 Gwh, todėl buvo išmokėta atitinkama suma, nors iš 
atsinaujinančiųjų išteklių pagamintos elektros energijos dalis buvo sumažėjusi. 

52 Be 1-oje lentelėje kiekybiškai įvertintų nesutapimų, negalėjome patvirtinti dar 
dviejų kintamo dydžio dalių mokėjimų teisingumo dėl to, kad nebuvo pakankamai 
įrodymų penkių rodiklių13 vertėms pagrįsti (žr. pavyzdžius, pateiktus 14 langelyje). Šie 
rodikliai sudaro 3,77 milijono eurų išmokėtą sumą. 

                                                       
13 Sutarties Nr. 22 3 ir 6 rodikliai, sutarties Nr. 5 1.2 ir 3 rodikliai. 
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14 langelis 

Pakankamų įrodymų trūkumas 

Sutarties Nr. 5, kuria remiamas viešųjų finansų valdymas Jordanijoje, 1.2 rodiklis 
buvo susijęs su įvairių ministerijų ir agentūrų vidaus kontrolės padalinių (VKP) 
darbuotojų mokymo spragomis. Tikslas buvo surengti mokymus VKP 
darbuotojams, nedalyvavusiems mokymuose praėjusiais metais (skaičiais išreikšto 
tikslo nebuvo). Komisijos pasamdytas ekspertas padarė išvadą, kad daugiau kaip 
85 % visų VKP darbuotojų lankė siūlomą papildomą mokymo kursą. Todėl jis 
padarė išvadą, kad rodiklis buvo pasiektas. Kadangi eksperto ataskaitoje nebuvo 
nurodyta, kaip buvo apskaičiuoti tie 85 %, negalėjome pakartotinai atlikti 
skaičiavimų arba patvirtinti, kad mokymu buvo užpildytos visos spragos. Nebuvo 
informacijos arba duomenų, kas buvo įtraukta į 85 %. 

Pagal Pakistane vykdomos bendruomenės vystymosi programos sutarties (sutartis 
Nr. 22) 3 rodiklį vertinama biudžeto asignavimų, skirtų bendruomenės inicijuojamo 
vietos vystymosi (BIVV) projektams, dalis srities vystymosi strategijų (SVS) sąnaudų 
įvertyje. Tačiau ataskaitose pateikiamų srities sąnaudų įverčių nebuvo galima 
atsekti iki SVS, pateikiamų kaip papildomų dokumentų. Analogiškai, Komisijos šiam 
rodikliui įvertinti pasamdyto eksperto parengtoje ataskaitoje nepateikiamas srities 
sąnaudų įverčių ir SVS sutikrinimas. Todėl negalėjome patvirtinti ataskaitoje 
pateikto rezultato. 

Nepakankamai dokumentuotos išmokos Moldovai 

53 Nors tai nebuvo tiesiogiai susiję su veiksmingumo rodiklių tikrinimu, nustatėme, 
kad Komisija Moldovai išmokėjo tris kintamo dydžio dalis (jų bendra suma sudaro 26,3 
milijono eurų), pakankamai dokumentais nepagrįsdama šių mokėjimų priežasčių 
(žr. 15 langelį). 
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15 langelis 

Išmokų Moldovai dokumentai 

Paramos biudžetui finansavimo susitarimuose numatyta Komisijos teisė sustabdyti 
finansavimo susitarimo galiojimą, jei šalis partnerė nevykdo pareigos, susijusios su 
pagarba žmogaus teisėms, demokratijos ir teisinės valstybės principų laikymusi, ir 
rimtais korupcijos atvejais (Sąjungos bendrajam biudžetui taikomo finansinio 
reglamento 236 straipsnio 4 dalis, 2018 m. liepos mėn.). 

Dėl susirūpinimą keliančių klausimų dėl demokratijos padėties šalyje, 2017 m. 
liepos ir spalio mėn. Komisija nusprendė atsidėti kelių kintamo dydžio dalių 
mokėjimą ir pareiškė, kad „mokėjimo terminai turėtų būti aiškiai nustatyti, 
atsižvelgiant į veiksmingų demokratinių mechanizmų, teisinės valstybės principo ir 
žmogaus teisių paisymą Moldovoje“. Pagrindinė šio sprendimo priežastis buvo 
Moldovoje numatomas priimti naujas rinkimų įstatymas, kuris neatitiko Venecijos 
komisijos – patariamojo Europos Tarybos organo konstitucinės teisės klausimais – 
rekomendacijų. 

Vis dėlto mokėjimo leidimas buvo suteiktas 2017 m. gruodžio 11 d. Jis nebuvo 
pagrįstas vertinimu, atspindinčiu demokratinių mechanizmų ir žmogaus teisių 
pagerėjimą Moldovoje, kuris buvo pagrindinė priežastis, dėl kurios pirmiau 
mokėjimas buvo sustabdytas. 
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Išvados ir rekomendacijos 
54 Nagrinėjome, ar išmokėdama kintamo dydžio dalis Komisija naudojo tinkamus ir 
patikimus veiksmingumo duomenis. Darome išvadą, kad trečdalis peržiūrėtų 
veiksmingumo rodiklių tapo mažiau tinkami dėl savo pobūdžio ir pagal juos buvo 
neįmanoma objektyviai įvertinti rezultatų, o tai turėjo neigiamą poveikį jų tinkamumui. 
Be to, Komisijos vertinimai, ar kintamo dydžio dalių rodikliai buvo pasiekti, ne visada 
buvo patikimi, todėl buvo atlikti keli nepakankamai pagrįsti mokėjimai. 

55 Nustatėme, kad kintamo dydžio dalies veiksmingumo rodikliai buvo tinkamai 
suderinti šalių partnerių sektoriaus vystymosi strategijomis. Tačiau dauguma jų buvo 
orientuoti į trumpalaikius veiksmus, o ne į ilgesnio laikotarpio rezultatus, įskaitant 
pažangą siekiant darnaus vystymosi tikslų. Tik pagal 13 % iš mūsų peržiūrėtų 248 
rodiklių buvo vertinami rezultatai arba poveikis remiamuose sektoriuose (žr. 22–
25 dalis). Jei būtų buvę naudojami rezultatų rodikliai, Komisija būtų galėjusi geriau 
įvertinti ilgesnio laikotarpio rezultatus remiamuose sektoriuose, įskaitant pažangą 
siekiant Darnaus vystymosi tikslų (DVT). 

1 rekomendacija. Padidinti rezultatų rodiklių naudojimą 
išmokant kintamo dydžio dalimis 

Komisija turėtų padidinti kintamo dydžio dalių, kurios yra išmokamos remiantis 
rezultatų rodiklių pasiekimu, proporciją. 

Terminas: 2021 m. pabaiga 

56 Daugiau kaip trečdalis rodiklių buvo neaiškiai apibrėžti, jų nustatyti atskaitos 
scenarijai buvo netikslūs arba jų visai nebuvo nustatyta. Todėl buvo galima skirtingai 
aiškinti, ar tikslai buvo pasiekti, todėl ir prašymų išmokėti analizė tapo sudėtingesnė ir 
mažiau objektyvi (žr. 26–32 dalis). 
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2 rekomendacija. Patobulinti veiksmingumo rodiklių 
formulavimą 

Komisija turėtų pagerinti kokybės kontrolės tvarką, siekiant užtikrinti, kad pagal 
kintamo dydžio dalių veiksmingumo rodiklius būtų galima objektyviai įvertinti šalių 
partnerių pasiektus rezultatus. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti: 

a) konkrečių veiksmingumo rodiklių, kurių negalima įvairiai interpretuoti,
naudojimui;

b) atskaitos scenarijaus verčių ir tikslų naudojimui.

Terminas: 2021 m. pabaiga 

57 Svarbus paramos biudžetui kintamo dydžio dalių tikslas – tapti paskatomis šalims
partnerėms daryti pažangą įgyvendinant savo reformų darbotvarkę. Į daugumą 
kintamo dydžio dalių buvo įtraukti rodikliai, kurių tikslai užtikrino tinkamą jų užmojo ir 
pasiekiamumo pusiausvyrą, todėl manome, kad jie turėjo numatytą skatinamąjį 
poveikį. Kelios mūsų nustatytos išimtys buvo susijusios su rodikliais ir jų tikslais, kurie 
buvo lengvai pasiekiami, dažniausiai dėl to, kad buvo naudojami neteisingi atskaitos 
scenarijai, arba kurie buvo pasiekti darbu, kurį atliko kiti paramos teikėjai arba išorės 
ekspertai, už kurių paslaugas mokėjo ES (žr. 33–34 dalis). 

3 rekomendacija. Išsaugoti kintamo dydžio dalių skatinamąjį 
poveikį 

Komisija turėtų: 

a) prieš pasirašant sutartį atnaujinti atskaitos scenarijaus informaciją arba, jei būtina,
įgyvendinant sutartį koreguoti atskaitos scenarijaus vertes, iš dalies pakeičiant
paramos biudžetui sutartį;

b) vengti situacijų, kai šalis partnerė pasiekia tikslus tik dėl to, kad buvo suteikta ES
finansuojama techninė pagalba.

Terminas: 2021 m. pabaiga 

58 Kiekvienoje kintamo dydžio dalyje naudojamų rodiklių skaičius dažnai buvo per
didelis ir viršijo Komisijos gairėse rekomenduojamą skaičių. Todėl išmokėjimo procesas 
tapo dar sudėtingesnis (žr. 35 dalį). 
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4 rekomendacija. Supaprastinti kintamo dydžio dalių 
išmokėjimo procesą 

Komisija turėtų: vengti dalinių rodiklių, siekiant riboti faktinį rodiklių skaičių iki gairėse 
nurodyto didžiausio skaičiaus. 

Terminas: 2021 m. pabaiga 

59 Kintamo dydžio dalies išmokėjimo prašymuose pateikiami veiksmingumo
duomenys, rodantys, kokiu mastu buvo įvykdytos sutartos sąlygos ir veiksmingumo 
rodikliai. Kadangi šiuos prašymus rengia šalys partnerės, pagrindinių veiksmingumo 
duomenų patikimumas priklauso nuo šių šalių gebėjimo juos parengti. Nustatėme, kad 
Komisija dažniausiai įvertino šį šalių partnerių gebėjimą nagrinėdama pagrindinius jų 
stebėjimo ir vertinimo sistemų elementus, kaip reikalaujama jos paramos biudžetui 
gairėse. Tačiau tik pagal 5 iš 24 atrinktų sutarčių Komisija padarė išvadas, kad kintamo 
dydžio dalių rodikliams apskaičiuoti reikalingi veiksmingumo duomenys buvo patikimi 
(žr. 36–41 dalis). Padaryti išvadą dėl duomenų patikimumo yra svarbu atliekant rodiklių 
atranką, stebėjimą ir išmokėjimo analizę. 

5 rekomendacija. Patobulinti šalių gebėjimo pateikti 
veiksmingumo duomenis, naudojamus išmokant kintamo 
dydžio dalimis, vertinimus 

Nustatydama paramos biudžetui veiksmus Komisija turėtų įvertinti veiksmingumo 
duomenų, kurie turi būti naudojami kaip kintamo dydžio dalies išmokėjimo pagrindas, 
patikimumą. Atliekant vertinimą turėtų būti padaryta aiški išvada, ar sistemos, taikytos 
šiems duomenims parengti, yra pakankamai patikimos, ar ne, ir galėtų būti remiamasi 
esamais kitų pripažintų įstaigų atliktais vertinimais. 

Terminas: 2021 m. pabaiga 

60 Nustatėme, kad analizuodamos išmokėjimo prašymus ES delegacijos atliko
daugybę tikrinimo procedūrų. Kai kuriais atvejais ES delegacijų darbuotojai lankėsi 
vietoje, kad patikrintų šalių partnerių pateiktus duomenis, o kitais atvejais jos visiškai 
rėmėsi šiais duomenimis arba išorės peržiūromis, kurias atliko ekspertai Komisijos 
vardu, neatlikdami papildomo tikrinimo darbo. Todėl negaunamas būtinas patikinimas, 
kuriuo būtų galima pagrįsti vėlesnius kintamo dydžio dalių mokėjimus (žr. 42–46 dalis). 
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6 rekomendacija. Patobulinti veiksmingumo duomenų, 
naudojamų kintamo dydžio dalims išmokėti, tikrinimą 

Komisija turėtų: 

a) peržiūrėti pagrindinius įrodymus, kuriais grindžiami šalių partnerių išmokėjimo 
prašyme pateikiami veiksmingumo duomenys, jei nėra jau padaryta aiški išvada, 
kad šie duomenys yra patikimi; 

b) naudojant išorės peržiūras techninėje užduotyje reikalauti atlikti šalių partnerių 
pateiktų pagrindinių veiksmingumo duomenų patikimumo patikrinimą. Prieš 
išmokant kintamo dydžio dalį patikrinti, ar ekspertai laikėsi šio reikalavimo. 

Terminas: 2021 m. pabaiga 

61 Pakartotinai atlikdami Komisijos atliktus rodiklių pasiekimo vertinimus ir 
perskaičiuodami kintamo dydžio dalių mokėjimus nustatėme nesutapimus su sumomis, 
kurias išmokėjo Komisija. Apskritai, remdamiesi turimais veiksmingumo duomenimis 
vertiname, kad iš peržiūrėtų 234 milijonų eurų kintamų dalių mokėjimų, nustatėme 
16,7 milijono eurų nesutapimų. Iš šios sumos 13,3 milijono eurų buvo nepakankamai 
pagrįsti arba neatitiko sutarties nuostatų. 3,4 milijono eurų suma buvo išmokėta 
nepadarius faktinės pažangos. Papildoma 26,3 milijono eurų suma trims kintamo 
dydžio dalims buvo išmokėta Moldovai dokumentais tinkamai nepagrindžiant šių 
mokėjimų priežasčių (žr. 47–53 dalis). 

Šią ataskaitą priėmė III kolegija, vadovaujama Audito Rūmų narės Bettinos JAKOBSEN, 
2019 m. lapkričio 12 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje. 

 Audito Rūmų vardu 

 

 Pirmininkas 
 Klaus-Heiner LEHNE 
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Priedai 

I priedas. Paramos biudžetui dalis dvišaliuose OPV 
įsipareigojimuose 

 
Šaltinis: EAR, remiantis https://stats.oecd.org/. 

  

Šalys 2014 2015 2016 2017 Vidurkis (2014–2017 m.)

Austrija 0,69 % 1,01 % 0,10 % 1,24 % 0,76 %
Belgija 2,50 % 1,85 % 1,41 % 0,15 % 1,48 %
Čekija 1,52 % 0,00 % 0,00 % 0,44 % 0,49 %
Danija 3,83 % 0,00 % 0,73 % 0,91 % 1,36 %
Suomija 3,75 % 3,89 % 0,00 % 2,98 % 2,65 %
Prancūzija 2,86 % 1,86 % 6,11 % 9,30 % 5,03 %
Vokietija 1,29 % 4,55 % 2,12 % 3,42 % 2,84 %
Graikija 1,04 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,26 %
Vengrija N. d. 0,65 % 0,00 % 0,00 % 0,22 %
Airija 2,30 % 3,76 % 0,00 % 0,00 % 1,52 %
Italija 1,28 % 0,40 % 0,24 % 0,56 % 0,62 %
Liuksemburgas 3,21 % 0,81 % 2,93 % 1,98 % 2,23 %
Nyderlandai 0,67 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,17 %
Lenkija 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Portugalija 0,55 % 0,71 % 0,52 % 0,58 % 0,59 %
Slovakija 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Slovėnija 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Ispanija 1,33 % 1,29 % 0,17 % 0,30 % 0,77 %
Švedija 2,39 % 0,13 % 0,00 % 1,96 % 1,12 %
Jungtinė Karalystė 2,09 % 1,21 % 0,18 % 0,01 % 0,87 %
ES Komisija 9,31 % 12,71 % 14,67 % 9,08 % 11,45 %

ES vidurkis 2,03 % 1,66 % 1,39 % 1,57 % 1,66 %
ES vidurkis be institucijų 1,65 % 1,11 % 0,73 % 1,19 % 1,17 %

https://stats.oecd.org/
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II priedas. Audituotos sutartys 

 Sutarties numeris Šalis Remtas sektorius 

Sutartis Nr. 1 282 613 

Jordanija 

Švietimas 

Sutartis Nr. 2 365 198 Švietimas 

Sutartis Nr. 3 377 271 Energetika 

Sutartis Nr. 4 389 306 Energetika 

Sutartis Nr. 5 357 967 Viešųjų finansų valdymas 

Sutartis Nr. 6 387 662 

Gruzija 

Žemės ūkis 

Sutartis Nr. 7 344 313 Profesinis mokymas 

Sutartis Nr. 8 361 908 Viešųjų finansų politikos reforma 

Sutartis Nr. 9 363 227 

Bolivija 

Kova su narkotikais 

Sutartis Nr. 10 368 977 Vanduo 

Sutartis Nr. 11 337 591 Žemės ūkis 

Sutartis Nr. 12 377 182 Žemės ūkis 

Sutartis Nr. 13 383 001 
Etiopija 

Sveikata 

Sutartis Nr. 14 367 551 Transportas 

Sutartis Nr. 15 348 701 

Moldova 

Vizų režimo liberalizavimo veiksmų planas 

Sutartis Nr. 16 353 323 Viešųjų finansų politikos reforma 

Sutartis Nr. 17 371 907 Žemės ūkis 

Sutartis Nr. 18 376 376 

Ruanda 

Žemės ūkis 

Sutartis Nr. 19 375 269 Energetika 

Sutartis Nr. 20 364 033 Aplinka 

Sutartis Nr. 21 357 701 Vietnamas Sveikata 

Sutartis Nr. 22 337 112 Pakistanas Žemės ūkis 

Sutartis Nr. 23 289 807  Švietimas 

Sutartis Nr. 24 356 359  Švietimas 

  



 42 

 

III priedas. 2017 m. kintamo dydžio dalių išmokos pagal 
sektorių reformos vykdymo sutartis 

Šalys 

Bendra 
kintamo dydžio 

dalis 2017 m. 
(eurais) 

 % Audituoti sektoriai Audituotos sumos 
(eurais) 

Marokas 120 984 995 18,75 %   

Jordanija 69 506 667 10,77 % 
Švietimo, energetikos ir 
viešojo administravimo 
reforma 

45 750 000 

Gruzija 37 900 000 5,87 % Žemės ūkis, užimtumas, 
viešieji finansai 19 400 000 

Bolivija 32 800 000 5,08 % 
Žemės ūkis, kova su 
narkotikais, vanduo ir 
sanitarija 

32 800 000 

Etiopija 29 520 000 4,57 % Sveikata, transportas 29 520 000 

Moldova 29 345 111 4,55 % Žemės ūkis, teisingumas, 
viešieji finansai 26 345 111 

Ruanda 27 667 500 4,29 % Žemės ūkis, energetika, 
aplinka 27 667 500 

Vietnamas 27 000 000 4,18 % Sveikata 27 000 000 

Pakistanas 25 665 625 3,98 % Žemės ūkis, švietimas 25 665 625 

Tunisas 25 000 000 3,87 %   

Albanija 20 775 000 3,22 %   

Nigeris 17 850 000 2,77 %   

Bangladešas 16 500 000 2,56 %   

Kolumbija 15 000 000 2,32 %   

Botsvana 14 510 000 2,25 %   

Hondūras 12 030 000 1,86 %   

Pietų Afrika 10 466 458 1,62 %   

Senegalas 10 450 000 1,62 %   

Burkina Fasas 9 700 000 1,50 %   

Kirgizija 9 500 000 1,47 %   

Alžyras 9 000 000 1,39 %   
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Šalys 

Bendra 
kintamo dydžio 

dalis 2017 m. 
(eurais) 

 % Audituoti sektoriai Audituotos sumos 
(eurais) 

Beninas 8 000 000 1,24 %   

Indonezija 7 500 000 1,16 %   

Ukraina 7 500 000 1,16 %   

Kambodža 7 200 000 1,12 %   

Armėnija 7 000 000 1,08 %   

Gana 6 200 000 0,96 %   

Nepalas 6 000 000 0,93 %   

Peru 5 880 000 0,91 %   

Grenlandija 4 634 634 0,72 %   

Laosas 4 000 000 0,62 %   

Gajana 3 800 000 0,59 %   

Dominikos 
Respublika 2 687 500 0,42 %   

Samoa 2 360 238 0,37 %   

Folklando Salos 1 000 000 0,15 %   

Tonga 375 000 0,06 %   

IŠ VISO 645 308 728 100 %   

Šaltinis: EAR (paryškintu šriftu pažymėtos auditui atrinktos šalys) 
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IV priedas. Vertinimo santrauka 

 

BOLIVIJA ETIOPIJA PAKISTANAS RUANDA VIETNAMAS 

Sutartis 
Nr. 9 

Sutartis 
Nr. 10 

Sutartis 
Nr. 11 

Sutartis 
Nr. 12 

Sutartis 
Nr. 13 

Sutartis 
Nr. 14 

Sutartis 
Nr. 22 

Sutartis 
Nr. 23 

Sutartis 
Nr. 24 

Sutartis 
Nr. 18 

Sutartis 
Nr. 19 

Sutartis 
Nr. 20 

Sutartis 
Nr. 21 

Ar atliktas išsamus 
vertinimas? N N N Id N Id N N N Id Id N Id 

Rodiklių skaičius 
(kiekvienai 2017 m. 
metinei daliai) 

8 10 8 6 6 10 6 8 8 8 7 4 8 

Rodiklių skaičius, pagal 
kuriuos 2017 m. 
išmokėtos iš ankstesnių 
metų perkeltos sumos 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 

Nepriklausomi tikslai 24 10 12 12 6 10 6 8 15 8 11 4 12 

Nekonkretūs rodikliai 1 1 2 2 1 1 1 1 2 0 0 0 0 

Be atskaitos scenarijaus 
(EAR: turėtų būti 
atskaitos scenarijus) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Neteisingas atskaitos 
scenarijus 1 0 0 0 1 10 0 0 1 0 1 2 0 

Tikslas per kuklus 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 
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BOLIVIJA ETIOPIJA PAKISTANAS RUANDA VIETNAMAS 

Sutartis 
Nr. 9 

Sutartis 
Nr. 10 

Sutartis 
Nr. 11 

Sutartis 
Nr. 12 

Sutartis 
Nr. 13 

Sutartis 
Nr. 14 

Sutartis 
Nr. 22 

Sutartis 
Nr. 23 

Sutartis 
Nr. 24 

Sutartis 
Nr. 18 

Sutartis 
Nr. 19 

Sutartis 
Nr. 20 

Sutartis 
Nr. 21 

Ar ES delegacijos vykdė 
misijas vietoje, 
siekdamos įvertinti 
sąlygų įvykdymą? 

N N T T N T N N N T N T N 

Ar buvo pasinaudota 
išorės ekspertų 
paslaugomis vertinant 
sąlygų įvykdymą? 

N N N N N N T T T T N N T 

Ar išmokose buvo 
aritmetinių klaidų? N N N N N N N N N N N N N 

Ar išmokos 
apskaičiavimo 
metodika buvo taikoma 
teisingai? 

T T T T N T T N N T T T T 

Nesutapimai su EAR 
vertinimu įvykdytų 
tikslų / dalinių tikslų 
atžvilgiu. 

2.2 ir 3.3 3.1 ir 5 N N N 7 N 5, 6 ir 8 4, 6.2, ir 6.3 N 5 2 ir 4 N 

Nesutapimai su EAR 
vertinimu mokėtinos 
sumos atžvilgiu 

Tik poveikis 
tolesniam 

išmokėjimui 

Nėra 
poveikio 

mokėjimui. 
Įvykdymas 

>80 % 

N N N 2 milijonai 
eurų N 

1,50 
milijono 

eurų 

3,47 
milijono 

eurų 
N 1,2 milijono 

eurų 

0,57 
milijono 

eurų 
N 
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GRUZIJA JORDANIJA MOLDOVA 

Sutartis Nr. 6 Sutartis Nr. 7 Sutartis Nr. 8 Sutartis Nr. 1 Sutartis Nr. 2 Sutartys 
Nr. 3 / 4 Sutartis Nr. 5 Sutartis 

Nr. 15 
Sutartis 
Nr. 16 

Sutartis 
Nr. 17 

Ar atliktas išsamus 
vertinimas? N T T N N T Id T T Id 

Rodiklių skaičius 
(kiekvienai 2017 m. 
metinei daliai) 

11 15 14 0 5 9 10 34 12 28 

Rodiklių skaičius, pagal 
kuriuos 2017 m. 
išmokėtos iš ankstesnių 
metų perkeltos sumos 

0 3 0 2 0 0 0 3 0 0 

Nepriklausomi tikslai 12 34 21 2 6 10 20 95 22 39 

Nekonkretus rodiklis 0 7 3 2 0 1 5 35 4 4 

Be atskaitos scenarijaus 
(EAR: turėtų būti atskaitos 
scenarijus) 

1 5 3 0 0 0 0 0 0 6 

Neteisingas atskaitos 
scenarijus 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 

Tikslai per kuklūs 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 

Ar ES delegacijos vykdė 
misiją (-as) vietoje, 
siekdamos įvertinti sąlygų 
įvykdymą? 

T T T T T N T T T T 
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GRUZIJA JORDANIJA MOLDOVA 

Sutartis Nr. 6 Sutartis Nr. 7 Sutartis Nr. 8 Sutartis Nr. 1 Sutartis Nr. 2 Sutartys 
Nr. 3 / 4 Sutartis Nr. 5 Sutartis 

Nr. 15 
Sutartis 
Nr. 16 

Sutartis 
Nr. 17 

Ar buvo pasinaudota 
išorės ekspertų 
paslaugomis vertinant 
sąlygų įvykdymą? 

T T T T T T T T T T 

Ar išmokose buvo 
aritmetinių klaidų? N N N T N N N T N N 

Ar išmokos apskaičiavimo 
metodika buvo taikoma 
teisingai? 

T T T T N T N N T T 

Nesutapimai su EAR 
vertinimu įvykdytų tikslų / 
dalinių tikslų atžvilgiu. 

1.2 ir 1.7 
rodikliai N N 5 rodiklis N N N T (visi 

rodikliai) N N 

Nesutapimai su EAR 
vertinimu mokėtinos 
sumos atžvilgiu. 

1 milijonas 
eurų N N 6 milijonai 

eurų N N N 5,1 milijono 
eurų 

6,4 milijono 
eurų 

14,8 milijono 
eurų 

PASTABA: T – taip; N – ne; Id – iš dalies. 
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KOMISIJOS ATSAKYMAI Į EUROPOS AUDITO RŪMŲ SPECIALIOSIOS ATASKAITOS 

„PARAMOS BIUDŽETUI DUOMENŲ KOKYBĖ. RODIKLIŲ IR KINTAMO DYDŽIO 

DALIŲ MOKĖJIMO TIKRINIMO TRŪKUMAI“ PASTABAS 

 

SANTRAUKA 

I. Parama biudžetui laikoma paketu, kuris apima lėšų pervedimą, dialogą politikos klausimais, 

pajėgumų stiprinimą ir veiklos rezultatų stebėjimą. Visi šie elementai yra svarbūs priemonės 

veiksmingumui. Fiksuoto dydžio dalys priklauso nuo pažangos, padarytos siekiant įvykdyti 

bendrąsias sąlygas, nustatytas pagal tinkamumo gauti paramą biudžetui kriterijus, o kintamo dydžio 

dalių suma bus proporcinga veiklos rezultatams, vertinamiems pagal tam tikrus konkrečius rodiklius. 

II. Paramos biudžetui gairėse apibrėžiami kriterijai, taikytini nustatant kintamo dydžio dalių rodiklius 

ir jų tikrinimo procesą. Pirmenybė teikiama aiškiai apibrėžtiems šalių partnerių politikos ir veiklos 

rezultatų stebėjimo sistemų rodikliams. 

III. Kintamo dydžio dalių rodikliai yra skirti kasmetiniam vertinimui atlikti, todėl pasiektini tikslai iš 

esmės yra trumpalaikiai. Komisija turi nustatyti tikslus, kuriuos pagrįstai įmanoma įgyvendinti 

kiekvienais metais. Tai netrukdo bandyti labiau remti rezultatų rodiklių naudojimą, ypač sektoriuose, 

kuriuose naudojamasi ilgalaike ES pagalba, tačiau turi būti užtikrintas įvairių rūšių rodiklių derinys.  

Iš Komisijos duomenų bazėje pateiktų visų veiksmingumo rodiklių, kurie buvo naudojami 

įgyvendinant 2014–2018 m. paramos biudžetui sutartis, matyti, kad naudojamas ar buvo naudotas 

subalansuotas įvairių rūšių rodiklių derinys, apimantis indėlių, proceso, išdirbių ir rezultatų ir (arba) 

ilgesnio laikotarpio rezultatų rodiklius. Audituotą imtį sudarė daugiau iki 2014 m. patvirtintų 

programų, todėl ji buvo mažiau susijusi su ilgesnio laikotarpio rezultatais. 

IV. Paramos biudžetui gairėse rekomenduojama naudoti nuo trijų iki dešimties rodiklių. Komisija 

labiau pabrėš, kad dėl didelio rodiklių skaičiaus gali sumažėti politikos kryptingumas, o išmokėjimo 

prašymų vertinimas gali tapti sudėtingesnis. Vis dėlto išskirtiniais atvejais galėtų būti priimtina 

naudoti daugiau nei dešimt rodiklių, jeigu tai pagrįsta politikos sistema ir šalių partnerių prioritetais.  

V. Komisija mano, kad šalių partnerių statistikos sistemų patikimumas yra nagrinėjamas vertinant, ar 

viešoji politika atitinka tinkamumo gauti paramą biudžetui kriterijus, ir taip pat turėtų būti nustatytas 

Rizikos valdymo sistemoje. Neseniai peržiūrėtoje pranešimo apie mokėjimą formoje reikalaujama 

pateikiant kiekvieną išmokėjimo prašymą pranešti apie naujausius šalies analitinių gebėjimų ir 

duomenų kokybės pokyčius.   

VI. Komisija mano, kad atliekant mokėjimą Moldovai buvo atsižvelgta į teigiamus padėties pokyčius, 

susijusius su veiksmingų demokratinių mechanizmų taikymu, teisinės valstybės principo laikymusi ir 

pagarba žmogaus teisėms Moldovoje mokėjimo atlikimo metu, tačiau jie galėjo būti geriau pagrįsti 

dokumentais. 

VII. Pirma įtrauka. Komisija pritaria šiai rekomendacijai. 

Antra įtrauka. Komisija pritaria šiai rekomendacijai. 

Trečia įtrauka. Komisija pritaria šiai rekomendacijai. 

Ketvirta įtrauka. Komisija pritaria šiai rekomendacijai. 

Penkta įtrauka. Komisija pritaria šiai rekomendacijai. 

Šešta įtrauka. Komisija pritaria šiai rekomendacijai. 
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ĮŽANGA 

01. Žr. atsakymą į santraukos I dalies pastabas. 

02. Teikiant paramą biudžetui skatinama ne tik siekti rezultatų, bet ir, naudojantis šalių sistemomis ir 

taikantis prie šalių politikos, taip pat skatinama viešojo sektoriaus atskaitomybė. 

PASTABOS 

19. Komisija patvirtina, kad paramos biudžetui mokėjimai atliekami ex post siekiant atlyginti už gerus 

veiklos rezultatus. Kaip teisingai pabrėžia Europos Audito Rūmai, šiomis aplinkybėmis vertinant 

rezultatus labai svarbios visos bendrosios sąlygos, t. y. pažanga įgyvendinant atitinkamą viešąją 

politiką, viešųjų finansų valdymo reformą ir skaidrumo bei makroekonominio stabilumo 

reikalavimus. 

21. Nustatytos kintamo dydžio dalys turi atitikti šalies ir politines aplinkybes. Rodikliai turi būti 

parenkami atsižvelgiant į jų svarbą tomis aplinkybėmis. Atitinkamais atvejais pirmenybė turėtų būti 

teikiama rezultatų rodikliams ir paprastai turėtų būti stengiamasi taikyti įvairių rūšių rodiklių, įskaitant 

indėlio rodiklius, derinį.   

Nustatant rodiklius turėtų būti atsižvelgta į tai, kad paramos biudžetui mokėjimai atliekami kasmet, 

taip pat į šalių partnerių gebėjimą kontroliuoti rezultatus ir poveikį. 

22. Iš Komisijos atlikto visų rodiklių, kurie buvo taikomi kintamo dydžio dalims (iš viso 3 642 

rodikliai) 2014–2018 m. laikotarpiu, vidaus vertinimo matyti, kad 33,7 proc. rodiklių yra rezultatų 

rodikliai, 26,8 proc. – išdirbio rodikliai, 35,4 proc. – proceso rodikliai, o likusią mažą dalį (4,1 proc.) 

sudaro indėlio ir poveikio rodikliai. 

Audituotą imtį sudarė daugiau iki 2014 m. patvirtintų programų, todėl ji buvo mažiau susijusi su 

ilgesnio laikotarpio rezultatais. Šiuo metu skirtingų rodiklių naudojimas yra labiau subalansuotas. 

23. Rodiklių atranka taip pat susijusi su viešosios politikos branda ir įvairiais su konkrečiomis 

aplinkybėmis susijusiais klausimais (kompetencijos priskyrimo problemomis, sektoriaus valdymu, 

darbo jėgos pasiskirstymu tarp vystymosi partnerių ir pan.). 

Reikia pažymėti, kad pagal Pasaulio banko klasifikaciją nuo 2017 m. Jordanija laikoma nebe didesnes 

nei vidutines pajamas gaunančia šalimi, o mažesnes nei vidutines pajamas gaunančia šalimi. 

24. Komisija mano, kad tam tikrais atvejais indėlio rodikliai gali būti naudingi ir pradiniuose reformos 

etapuose jie padeda sudaryti sąlygas vėliau pasiekti ilgesnio laikotarpio rezultatus. Nuo 2014 m. 

paramos biudžetui programose indėlio rodikliai sudaro tik 4 proc. kintamo dydžio dalims taikomų 

rodiklių (žr. atsakymą į 22 dalies pastabas). 

25. Proceso rodikliai yra svarbūs vertinant pažangą, susijusią su sektoriaus pajėgumais ir geru 

valdymu. Be to, visos paramos biudžetui programos lygmeniu į kokybinius aspektus atsižvelgiama 

vertinant bendro viešosios politikos įgyvendinimo pažangą. Su jais susiję klausimai taip pat gali būti 

sprendžiami plėtojant dialogą ir stiprinant pajėgumus, todėl svarbu, kad paramos biudžetui poveikis 

nebūtų vertinamas tik pagal kintamo dydžio dalių rodiklius. 

2 langelis. Proceso rodiklių pavyzdžiai be kokybinių specifikacijų  

Moldovos atvejis (Sutartis Nr. 15. Vizų režimo liberalizavimo veiksmų planas) 

Europos institucijos ir valstybės narės labai nuodugniai tikrina Vizų režimo liberalizavimo veiksmų 

plano įgyvendinimą ir jam taikoma labai griežta išorės (ES) stebėjimo sistema. Nors politikos 

matricoje nepateikiama nurodymų dėl reglamentavimo sistemos, kuri turi būti priimta, sistemos 

kokybės reikalavimai yra aiškiai nustatyti atitinkamame acquis communautaire, taigi sistema (vizų 

režimo liberalizavimo kriterijai) yra apibrėžta kituose dokumentuose. Pažymima, kad Parlamentui ir 

Tarybai pateiktos penkios Vizų režimo liberalizavimo veiksmų plano įgyvendinimo ataskaitos, 

rodančios, kad padaryta pakankama pažanga. 



 

LT   LT 
3 

 

Jordanijos atvejis (Sutartis Nr. 4. Parama energetikai)  

Šio tikslo esmė buvo užtikrinti, kad būtų sukurta ir veiktų dialogo politikos klausimais struktūra (t. y. 

kad tai būtų ne vien administracinė, bet ir reguliariai posėdžiaujanti struktūra). Siekdama užtikrinti 

vyriausybės savarankiškumą, Komisija leido šaliai partnerei spręsti dėl konkrečios struktūros, sudėties 

ir posėdžių dažnumo. 

27. Komisija pabrėžia, kad Europos Audito Rūmų išvada dėl nepakankamai konkrečių rodiklių yra 

susijusi su įvairiomis esminėmis priežastimis, kaip matyti iš 28 dalyje ir 3 langelyje pateiktų 

pavyzdžių. Dauguma atvejų jos nelėmė skirtingų Audito Rūmų ir Komisijos išvadų dėl rodiklio 

vertinimo. 

3 langelis. Nekonkrečių rodiklių / tikslų pavyzdžiai  

Jordanijos atvejis (sutartis Nr. 1)  

Išorės ekspertas, nagrinėjantis tikslo įgyvendinimą, kriterijus rengė ne visiškai savarankiškai ir rėmėsi 

kriterijais, kurie jau buvo išsamiai išdėstyti Finansavimo susitarimo techninėse ir administracinėse 

nuostatose, siekiant nustatyti, ar mokyklų įranga yra tinkama, pavyzdžiui, jose buvo nurodyta, kad 

mokyklos bus statomos ir įrengiamos pagal 2018 m. Jordanijos gaires ir aprūpintos vandens 

šildytuvams skirtomis fotovoltinėmis plokštėmis bei kitomis atsinaujinančiosios energijos ir 

efektyvaus energijos vartojimo sistemomis. Techninėse ir administracinėse nuostatose taip pat 

nurodyta, kad naujai paskirti mokytojai turės būti išklausę bent įvadinį mokytojų rengimo kursą.  

Be to, priemones ir (arba) mokymosi aplinką bei žmogiškuosius išteklius tose mokyklose apibūdinanti 

sąvoka „atitinkamas“ turėjo būti lanksti, kad būtų galima prisitaikyti prie labai nestabilios krizinės 

padėties, kai reikia šimtams tūkstančių naujų pabėgėlių mokinių suteikti galimybę lankyti mokyklą. 

Galiausiai sąvokos „atitinkamas“ ypatybės buvo išsamiai aptartos plėtojant nuolatinį ES delegacijos ir 

Švietimo ministerijos dialogą politikos klausimais. 

Gruzijos atvejis (sutartis Nr. 8) 

Konkretus šio rodiklio tikslas buvo geriau informuoti suinteresuotuosius subjektus apie fiskalines 

taisykles ir fiskalinį valdymą. Aiškinimo priemonės buvo posėdžių protokolai ir pokalbiai su 

suinteresuotaisiais subjektais. Rodiklis buvo skirtas skaidrumo ir atskaitomybės piliečiams kultūrai 

skatinti. Atliekant išsamų vertinimą buvo nagrinėjami posėdžių protokolai ir pokalbiai su 

suinteresuotaisiais subjektais. 

4 langelis. Švietimo kokybės vertinimas – geras pavyzdys 

Ši su švietimo kokybe susijusių rodiklių vertinimo praktika yra labai svarbi ir Jordanijoje pagal šią 

paramos biudžetui programą pradėtą taikyti modelį vėliau perėmė kiti paramos teikėjai. Teikiant visą 

paskesnę ES paramą Jordanijos švietimo sistemai pagrindinis dėmesys tebeskiriamas šiai sričiai.  

Šis rodiklis dabar įtrauktas į 2018–2022 m. švietimo strateginį planą ir atitinkamas Švietimo 

ministerijos skyrius dalyvavo su metodika susijusiuose mokymuose, kad vertinimus būtų galima 

atlikti platesniu – visos šalies – mastu. 

Tačiau svarbu pabrėžti, kad su rodikliais susijusių duomenų rinkimas turėtų tapti šalies reguliaraus 

duomenų rinkimo praktikos dalimi ir turėtų būti vengiama vienkartinių, brangių ir daug laiko 

atimančių metodų, naudojamų tik įgyvendinant paramos biudžetui programą. 

30. Komisija sutinka, kad turėtų būti nustatomi ir prireikus atnaujinami tų rodiklių, kuriems tai 

svarbu, atskaitos scenarijai. 

31. Žr. Komisijos atsakymą į 30 dalies pastabas. 

32. Komisija sutinka, kad atskaitos scenarijai, kai įmanoma, turėtų būti atnaujinami naudojant 

aktualius duomenis, tačiau turėtų būti atsižvelgiama į sandorių sąnaudas, patiriamas keičiant paramos 

biudžetui sutartis. 
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6 langelis. Rodiklių, kurių atskaitos scenarijų nėra arba scenarijai yra pasenę, pavyzdžiai 

Gruzijos atvejis (sutartis Nr. 7) 

Į sutartį „Užimtumas bei profesinis rengimas ir mokymas“ įtraukti keturi didėjimo (pavyzdžiui, 

mokymų skaičiaus) bėgant laikui rodikliai. Dviem atvejais finansavimo susitarime nurodytas 2013 m. 

gruodžio 31 d. atskaitos scenarijus, kuris nebuvo nustatytas finansavimo susitarimo pasirašymo metu.  

Kalbant apie konkretų čia paminėtą atvejį, finansavimo susitarime nurodytų rodiklių atskaitos 

scenarijai nebuvo nustatyti. Todėl siekiant įvertinti 2.2.1 rodiklį (mokytojų, kuriems suteikiamas 

pirminis profesinis rengimas pagal naują mokytojų profesinio rengimo ir mokymo politiką, skaičiaus 

padidėjimas 15 proc.) ir 2.2.2 rodiklį (mokytojų, kurie dalyvauja mokymosi visą gyvenimą 

programose, dalis – 15 proc.) reikėjo pasitelkti papildomus šaltinius. Rodiklių atskaitos scenarijai 

nebuvo nustatyti, todėl vien didėjimo tendencija galėjo būti laikoma pakankama mokėjimui atlikti. 

Todėl dėl šio rodiklio pobūdžio, norėdami padaryti reikšmingą išvadą, vertintojai ir Komisija vertino 

pokyčius sektoriuje. 

Bolivijos atvejis (sutartis Nr. 9) 

Reikia pažymėti, kad nors 2016 m. tikslai, palyginti su atskaitos scenarijumi, buvo menkesni, 2017 ir 

2018 m. tikslai buvo platesnio užmojo, taip užtikrinant, kad rezultatai būtų tokie, kokių norima. 

34. Komisija pažymi, kad ES pajėgumų stiprinimo sutartimis paprastai siekiama prisidėti prie tvaraus 

pajėgumų didinimo šalyse partnerėse, net ir pasibaigus paramos biudžetui programai. Jų taikymo sritis 

yra platesnė ir jomis papildomas, o ne pakeičiamas skatinamasis rodiklių poveikis. Komisija mano, 

kad tai pasakytina ir apie tris Audito Rūmų nurodytas sutartis. 

7 langelis. Rodiklių, kurių tikslai yra lengvai pasiekiami, pavyzdžiai 

Svarbu pabrėžti, kad 4 rodiklis „Bolivijos narkotikų stebėsenos centro stiprinimas“ ir 7 rodiklis 

„CONALTID (isp. Consejo Nacional de lucha contra el tráfico ilícito de drogas) institucinės 

struktūros plėtojimas“ yra susiję su CONALTID vaidmens tarpinstitucinio koordinavimo srityje 

stiprinimu siekiant didinti remiamos strategijos veiksmingumą. 

Atsižvelgiant į tai, kad anksčiau trūko tarpinstitucinio koordinavimo, šis rodiklis yra naudingas 

siekiant įvertinti vyriausybės pastangas įgyvendinti strategiją.  

Nors rodiklis (sutartis Nr. 9) gali atrodyti nereikšmingas, šiomis aplinkybėmis jis yra labai svarbus, 

nes skatina reikiamą įvairių kovoje su prekyba narkotikais ir susijusiais nusikaltimais dalyvaujančių 

ministerijų veiklos koordinavimą. Tai yra pavyzdys, kai, žinodama vietos aplinkybes, ES delegacija 

pripažino naujos institucijos (CONALTID) koordinavimo funkcijos stiprinimo svarbą. Taigi rodiklio 

dydį reikia vertinti atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes. Tas pats pasakytina apie 4 rodiklį, kuris 

laikomas įrodymu, kad CONALTID atliko koordinavimo vaidmenį ir kad stebėjimo sistema tvariai 

veikė. 

35. Moldovos Vizų režimo liberalizavimo veiksmų plane nurodytą rodiklių skaičių lėmė dialogas 

politikos klausimais ir vėlesnis susitarimas su šalimi partnere. Šiuo konkrečiu atveju pageidauta į 

vyriausybės politikos matricą įtraukti visus rodiklius. Institucijos tai laikė papildoma paskata 

įgyvendinti visą veiksmų planą. 

8 langelis. Didelis rodiklių skaičius  

Į Moldovos politikos matricą įtrauktos septynios sąlygos ar pagrindiniai rodikliai (nustatyti 

finansavimo susitarime), atitinkantys septynias nacionalinės strategijos sritis. Taip pat nustatyti 28 

daliniai rodikliai, kurie yra konkretūs ir svarbūs, kad būtų tinkamai įgyvendinta strategija. 

37. Rengimo etape Komisija įvertina su duomenų patikimumu susijusią informaciją, kad galėtų 

nuspręsti, kuris tikrinimo šaltinis yra tinkamiausias ir kada galima juo pasinaudoti. Jei remiamų 
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sektorių statistikos sistemos turi trūkumų, reikia taikyti rizikos mažinimo priemones, pavyzdžiui, 

rengti išorės ekspertų peržiūras, teikti papildomą ES (ar kitų paramos teikėjų) pagalbą, skirtą 

statistiniams gebėjimams gerinti. 

39. Žr. Komisijos atsakymą į V dalies pastabas. 

41. Komisija mano, kad derindama su viešosios politikos tinkamumo kriterijumi ir rizikos valdymo 

sistema susijusią analizę ji gali gauti pakankamai informacijos apie šalies partnerės stebėjimo ir 

vertinimo sistemos kokybę. 

42. Siekiant užtikrinti patikinimo lygį, kuriuo pagrindžiami tolesni mokėjimai, vykdomos įvairios 

tikrinimo procedūros. Žr. 43 dalį.   

43. Kiekvieno mokėjimo atveju Komisija derina skirtingų rūšių tikrinimo procedūras, kad įvertintų 

atitiktį. Kiekvieno mokėjimo atveju delegacijos ir būstinės tarnybos atlieka visų patvirtinamųjų 

dokumentų peržiūrą. Prireikus taip pat gali būti rengiami apsilankymai vietoje. Be to, kai informacija 

yra itin specializuota arba kai siekiant įvertinti tikslų įgyvendinimą reikia atlikti griežtą kokybinį 

vertinimą, gali būti pasitelkiami išorės ekspertai.   

44. Išorės ekspertų misijos turi būti rengiamos kaip papildoma priemonė. Šių misijų pridėtinę vertę 

lemia jų nepriklausomumas ir papildomos ekspertinės žinios ir šios misijos neturėtų atstoti tiesioginio 

delegacijos atliekamo tikrinimo ir sprendimo, bet turėtų suteikti galimybę sutikrinti rezultatus. 

45. Komisija pritaria Audito Rūmų atliktos analizės išvadai, kad šalių partnerių pateiktų duomenų 

kokybė turėtų būti svarbus veiksnys, dėl kurio atliekant tikrinimus pasitelkiami ekspertai. Vis dėlto 

pasitelkti išorės ekspertus gali būti tikslinga, net jeigu šalies stebėjimo sistema yra patikima. Tam 

tikrais atvejais ES reikia labai techninių žinių, kad galėtų patikrinti konkrečius kriterijus, kurie yra 

svarbūs apskaičiuojant rodiklius. 

46. Parama biudžetui, kaip partnerystės ir pasitikėjimo priemonė, teikiama keliuose sektoriuose, 

kuriuose vystymosi partneriai remiasi šalių partnerių reguliariai teikiamomis ataskaitomis.  

Komisija laikosi nuomonės, kad minimais atvejais įgyvendinimo partnerių pateiktuose 

patvirtinamuosiuose dokumentuose, taip pat išorės eksperto vertinime ir paaiškinimuose, pateiktuose 

institucijoms pareikalavus, buvo pateikta pakankamai informacijos, kad būtų galima sutikrinti 

duomenis ir padaryti išvadą dėl jų patikimumo. 

10 langelis. Nustatytų išorės ekspertų darbo trūkumų pavyzdžiai 

a) Su sutartimi Nr. 2 susijusi imtis Jordanijoje buvo sudaryta glaudžiai bendradarbiaujant su kitais 

susijusiais partneriais, įskaitant UNESCO. Imties atrankos kriterijai buvo pagrįsti tam tikrais 

elementais, įskaitant: 

• Švietimo ministerijai pavaldžias valstybines mokyklas miesto vietovėse (įskaitant 

nuomojamas mokyklas); 

• mokyklas ir mokymuisi skirtas vietas pabėgėlių stovyklose; 

• dviejų ir vienos pamainos mokyklas (tankiai gyvenamose vietovėse); 

• esamas pradines ir vidurines klases; 

• įtraukimą į EMIS sistemos bandomąją imtį („OpenEMIS“, UNESCO); 

• atrinktų mokyklų ir Sirijos pabėgėlių koncentracijos regione ir (arba) mieste tarpusavio 

santykį. 

Taigi pasiūlymai dėl mokyklų įtraukimo buvo pagrįsti siekiu užtikrinti didelę kriterijų įvairovę ir tai, 

kad būtų įtraukti aštuoni departamentai, kuriuose yra didelis Sirijos moksleivių skaičius. Atrenkant 

mokyklas Švietimo ministerija tiesiogiai nedalyvavo, kad atrankos procese būtų išvengta bet kokio 

galimo šališkumo. Pasiūlymus dėl mokyklų, atrinktų iš mokyklų duomenų bazės (ne EMIS, kuri tuo 
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metu neveikė), iš tiesų pateikė konsultantų komanda kartu su UNESCO, o Švietimo ministerija, 

savaime suprantama, turėjo patvirtinti imtį, kad būtų sudarytos sąlygos lengviau patekti į mokyklas. 

b) Į patikrinimo vietoje misijos duomenų bazę buvo įtrauktos visos 30 mokyklų, tačiau atitinkamoje 

misijos ataskaitoje buvo paminėta tik 17 mokyklų (psl. 14 ir 16–17), nes patikrinimo metu buvo 

turimi tik 17 mokyklų lyginamieji EMIS duomenys. Taigi išorės ekspertai padarė išvadas 

atsižvelgdami į tuo metu geriausią įmanomą imtį.  

d) Konsultantai peržiūrėjo faktinius mokyklų registrus ir faktinius užsiregistravusiųjų sąrašus 

apsilankymo dieną – būtent šie duomenys buvo įrašyti į atitinkamas duomenų bazės skiltis. Komisija 

mano, kad labai nestabilios krizinės padėties atveju tokių skirtumų reikia tikėtis, nes moksleivių 

skaičius ir lankomumas nuolat keitėsi. 

47. Kalbant apie Pakistaną, Komisija sutinka, kad keturių rodiklių atveju (sutarties Nr. 23 5 ir 6 

rodikliai ir sutarties Nr. 24 4 ir 6.3 rodikliai) įrodymai, kuriais pagrįsti rezultatai, turėjo trūkumų, ir 

ateityje ištaisys šią padėtį. 

Dėl sutartyje Nr. 23 (Sindo švietimo programa) nurodyto 8 rodiklio Komisija mano, kad iš pateiktų 

įrodymų matyti, kad tikslai buvo įgyvendinti.  

Kalbant apie 8 rodiklį, buvo laikoma, kad tikslas pasiektas, atsižvelgiant į PEACE (Provincijų 

švietimo vertinimo centro) metinį darbo planą, kuriame pasiūlytas PEACE ir SESLOAF biudžetas, 

taip pat į 74 puslapių „Sindo švietimo sistemos SESLOAF įgyvendinimo užbaigimo ataskaitą“, 

kurioje patvirtinama, kad SESLOAF buvo įgyvendinta siekiant gerinti moksleivių mokymosi 

rezultatus. 

Komisija sutinka, kad rodiklis galėjo būti apibrėžtas aiškiau, nes dėl to atsirado skaičiavimo skirtumų; 

vis dėlto apskaičiuoti pasiekti rezultatai skyrėsi tik labai nedaug. Nepaisant taikomo metodo, 

rezultatai, pasiekti didinant kuponų sistemos taikymo mastą, yra reikšmingi – mokyklas pradėjo 

lankyti daug daugiau vaikų.  

Kalbant apie 4 rodiklį, Komisija sutinka, kad turimuose statistiniuose duomenyse yra nedidelių 

neatitikčių. Projekto nustatymo ir rengimo metu šis trūkumas jau buvo nustatytas. Todėl Komisija 

teikė Švietimo valdymo informacinei sistemai skirtą techninę pagalbą, kad jis būtų pašalintas. Taigi 

Komisija ėmėsi tinkamų ir veiksmingų priemonių, kad sumažintų riziką, kylančią dėl nustatytų 

statistinių duomenų trūkumų. 

Kalbant apie Gruziją ir nuorodą į Sėklų įstatymą (6 sutarties 1.2 rodiklis), Komisija pripažįsta, kad 

buvo nedaug – du mėnesius – vėluojama. Komisija laikėsi nuomonės, kad papildomas laikas buvo 

išnaudotas siekiant pagerinti proceso kokybę (labiau dalyvavimu pagrįstas ir įtraukesnis procesas, 

kuriame dalyvauja visi susiję suinteresuotieji subjektai) ir rezultato kokybę (šiuo metu Sėklų 

įstatymas atitinka tarptautinius ir ES standartus ir suteikia tvirtą pagrindą tinkamai reguliuojamam 

sektoriui). Be to, Komisija atsižvelgė į vyriausybės sprendimą paspartinti veiksmus, kad būtų 

kompensuotas vėlavimas priimti įstatymą ir užtikrintas greitas įgyvendinimas (antrinės teisės aktų 

rengimas dar iki oficialaus įstatymo priėmimo, trumpesnis kviečiams sertifikuoti skirtas laikotarpis – 

tik šeši mėnesiai po Sėklų įstatymo įsigaliojimo). Atsižvelgdama į visa tai Komisija nusprendė, kad už 

tokias pastangas turėtų būti atlyginta, nepaisant nedidelio vėlavimo. 

11 langelis. Neobjektyviai sudaryta imtimi pagrįsti įrodymai 

Kalbant apie pateiktus įrodymus, susijusius su 6.3 rodikliu, nurodytu švietimo sutartyje su Pakistano 

Chaibero Pachtunchvos provincija (sutartis Nr. 24), reikiamų įrodymų aiškinimą lemia ne techninė 

pagalba. 

Finansavimo susitarime nėra nurodytas imties sudarymo metodas, pagal kurį turi būti vertinamas 

lankomumo lygis. Todėl Komisija rėmėsi jau nustatyto mokyklos lankomumo lygio rezultatais; jie 

buvo aukštesni nei siektina reikšmė, taigi buvo laikoma, kad tikslas pasiektas. 
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50. Komisija mano, kad trimis iš penkių atvejų (sutarties Nr. 6 1.2 rodiklis ir sutarties Nr. 16 2.1 ir 2.2 

rodikliai) įgyvendinti tikslą per nustatytą terminą buvo šiek tiek vėluojama (nuo vieno iki trijų 

mėnesių) dėl papildomų kokybės užtikrinimo veiksmų, kurių ėmėsi įgyvendinimo institucija, kad 

užtikrintų aukštos kokybės veiklos rezultatus (t. y. parengtas įstatymas buvo priimtas po išsamių 

konsultacijų, vadovaujantis geriausia viešojo administravimo praktika), ir tai neturėjo įtakos 

vėlesniuose reformos etapuose.  

Būtų buvę neveiksminga neįvertinti šalies partnerės papildomų pastangų ir primygtinai reikalauti 

laikytis griežto termino. Dėl ketvirtojo atvejo (1 sutarties 5 rodiklis) žr. atsakymą į 12 langelio 

pastabas. 

12 langelis. Tikslai pasiekti pasibaigus terminams, pasiekti iš dalies arba nepasiekti 

Jordanijos atvejis (sutartis Nr. 1) 

2015 m. sutartis buvo pratęsta iki 2017 m. pabaigos konkrečiai siekiant suteikti vyriausybei galimybę 

užbaigti šešių mokyklų statybą ir pasiekti 2.2 rodiklį, kaip leidžiama pagal Finansavimo susitarimo 

technines ir administracines nuostatas (2.2 straipsnis), kuriose nurodyta, kad tuo atveju, jeigu dalis 

lėšų liktų nepanaudota, naudos gavėja ir Europos Komisija gali susitarti dėl vieno papildomo 

mokėjimo, pagrįsto neįvykdytų tikslų įvertinimu, atliktu pagal tuos pačius principus kaip ir ankstesnių 

dviejų kintamo dydžio dalių atveju. Šis papildomas mokėjimas, jei jis būtų pagrįstas, būtų atliktas iki 

praktinio įgyvendinimo etapo pabaigos datos ir galėtų būti pridėtas prie paskutinio kintamo dydžio 

dalies mokėjimo. Taip ir buvo padaryta. 

• 1) Pradinis dvejų metų terminas buvo nustatytas atsižvelgiant į politines aplinkybes, susijusias 

su paramos krizei įveikti teikimu susidarius ypatingai padėčiai. Šis terminas buvo labai trumpas, 

atsižvelgiant į viešojo sektoriaus darbų pirkimo procedūros trukmę ir pastangas, reikalingas šešioms 

mokykloms pastatyti ir įrengti. Tai buvo aiškiai matyti Jordanijos institucijoms – jos aktyviai 

reikalavo pailginti terminą šio rodiklio nustatymo metu, taip pat vėliau įgyvendinimo metu. Komisija 

atidžiai stebėjo įgyvendinimą ir atsižvelgdama į padėtį prireikus pratęsė finansavimo susitarimą. 

• 2) Šios sutarties galiojimo laikotarpiu Komisija įvairiose įsipareigojimų telkimo 

konferencijose ir aukšto lygio politiniuose pareiškimuose prisiėmė svarbių politinių įsipareigojimų 

padėti Jordanijai šalinti Sirijos krizės padarinius. 5 rodiklio įtraukimas į šį finansavimo susitarimą 

buvo Komisijos įsipareigojimų paketo dalis. 

• 3) Mokėjimas buvo atliktas tik įgyvendinus tikslus. Išskyrus vieną mokyklą, kuri buvo baigta 

įrengti 2017 m., kitos penkios mokyklos nuo 2016 m. pamažu pradėjo priimti mokinius iš Sirijos; 

atsižvelgiant į bendrą Sirijos pabėgėlių, kurie tuo metu jau buvo Jordanijoje, skaičių, tai buvo 

pagirtinos pastangos suteikti pabėgėlių vaikams galimybę lankyti mokyklą.  

Pakistano atveju (sutartis Nr. 23) su 6 rodikliu susijęs tikslas iš esmės buvo pasiektas, nes buvo 

sukurta anglų kalbos mokymo programa ir parengti vadovėlių rankraščiai. 

Gruzijos atvejis (sutartis Nr. 6) 

Kalbant apie 1.7 rodiklį, finansavimo susitarimo nuostatose, kuriose suformuluotas tikslas ir 

nustatytas su juo susijęs tikrinimo šaltinis, yra nurodyta, kad turi būti dekretu priimta valstybės 

programa, todėl pagal jas tikslas buvo pasiektas. Įgyvendinant Arbatos plantacijų ir rekultyvavimo 

valstybės programą buvo siekiama, be kita ko, padidinti arbatos, įskaitant bioarbatą, gamybos apimtis. 

Taip pat buvo laikomasi nuomonės, kad arbatos pasirinkimas yra strateginis dėl didelio jos ekologinės 

gamybos potencialo. Nors rodiklis galėjo būti apibrėžtas geriau, sustabdžius mokėjimą būtų buvę 

nesilaikoma finansinio susitarimo nuostatų ir taip neįvykdyti mūsų įsipareigojimai Gruzijos 

institucijoms. 
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13 langelis. Tikslai nustatyti naudojant neteisingus atskaitos scenarijus – faktinės pažangos 

nepasiekta 

Etiopijos atvejis (sutartis Nr. 14). Komisija, atsižvelgdama į pastaraisiais metais padarytą didelę 

pažangą mažinant sunkvežimių perkrovą (kaip matyti iš toliau pateiktos lentelės), laikėsi nuomonės, 

kad mokėjimas yra pagrįstas, nepaisant to, kad 2011–2012 m. nustatytas atskaitos scenarijus buvo 

pakeistas atliekant sektoriaus peržiūrą likus nedaug laiko iki mokėjimo datos. Tiesą sakant, nustatyti 

ilgalaikiai 2020 m. tikslai buvo pasiekti daug anksčiau, nei tikėtasi. 

 Atskaitos scenarijų Komisija nustatė remdamasi sudarant finansavimo susitarimą turėta geriausia 

informacija ir jos mokėjimai turėjo būti pagrįsti abiejų šalių pasirašytomis nuostatomis. Komisija 

teigia, kad mokėjimai pagal rodiklį buvo pagrįsti teisiniais argumentais. 

14 langelis. Pakankamų įrodymų trūkumas 

Jordanijos atvejis (sutartis Nr. 5) 

1.2 rodiklis (sutartis Nr. 5, pagal kurią remiamas viešųjų finansų valdymas Jordanijoje) buvo 

įvertintas peržiūrint lankomumo sąrašus, kuriuos pasirašė vidaus kontrolės padalinių (VKP) 

darbuotojams surengtuose mokymuose dalyvavę asmenys. Reikėtų pabrėžti, kad vidaus kontrolės 

padalinių įsteigimas yra vienas pagrindinių neseniai pasiektų laimėjimų viešųjų finansų valdymo 

srityje ir yra remiamas pagal dabartinę ES programą. 

Kalbant apie bendruomenės vystymosi programos (sutartis Nr. 22, Pakistanas) 3 rodiklį, srities 

sąnaudų įverčiai, atliekant 2016–2017 finansinių metų mokėjimus, nebuvo nei tikslūs, nei konkrečiai 

susieti su srities vystymosi strategijomis (SVS). Tai bus ištaisyta ir planuojant galutinį 2020 m. 

mokėjimą 2018–2019 finansinių metų srities sąnaudų įverčiai bus susieti su srities vystymosi 

strategijomis. 

53. Žr. Komisijos atsakymą į 15 langelio pastabas. 

15 langelis. Mokėjimų Moldovai dokumentai 

Komisija mano, kad mokėjimas buvo pagrįstas, tačiau teigiami padėties pokyčiai, susiję su 

veiksmingų demokratinių mechanizmų taikymu, teisinės valstybės principo laikymusi ir pagarba 

žmogaus teisėms Moldovoje mokėjimo atlikimo metu, galėjo būti geriau pagrįsti dokumentais. 

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

54. Paramos biudžetui gairėse apibrėžiami kriterijai, taikytini nustatant kintamo dydžio dalių rodiklius 

ir jų tikrinimo procesą. Pirmenybė teikiama aiškiai apibrėžtiems šalių partnerių politikos ir veiklos 

rezultatų stebėjimo sistemų rodikliams. 

55. Iš Komisijos duomenų bazėje pateiktų visų veiksmingumo rodiklių, kurie buvo naudojami 

įgyvendinant 2014–2018 m. paramos biudžetui sutartis, matyti, kad naudojamas ar buvo naudotas 

subalansuotas įvairių rūšių rodiklių derinys, apimantis indėlių, proceso, išdirbių ir rezultatų ir (arba) 

ilgesnio laikotarpio rezultatų rodiklius. Audituotą imtį sudarė daugiau iki 2014 m. patvirtintų 

programų, todėl ji buvo mažiau susijusi su ilgesnio laikotarpio rezultatais. Šiuo metu skirtingų rūšių 

rodiklių naudojimas yra labiau subalansuotas. 

1 rekomendacija. Padidinti rezultatų rodiklių naudojimą išmokant kintamo dydžio dalimis 

 

 

Komisija pritaria rekomendacijai, kai tinkama, daugiau naudoti rezultatų rodiklius. Vis dėlto tam 

tikrais atvejais rezultatų rodikliai yra nesuderinami su planu mokėjimus atlikti kasmet, be to, 

susiduriama su kompetencijos priskyrimo problemomis, t. y. vyriausybė nekontroliuoja tikslų 

įgyvendinimo. 

Komisija pritaria šiai rekomendacijai.  
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2 rekomendacija. Patobulinti veiksmingumo rodiklių formulavimą  

Komisija pritaria šiai rekomendacijai. 

3 rekomendacija. Išsaugoti kintamo dydžio dalių skatinamąjį poveikį 

Komisija pritaria šiai rekomendacijai.  

Dėl b punkto pasakytina, kad ES pajėgumų stiprinimo sutartimis paprastai siekiama prisidėti prie 

tvaraus pajėgumų didinimo šalyse partnerėse. Jų taikymo sritis yra platesnė ir jomis papildomas, o ne 

pakeičiamas skatinamasis rodiklių poveikis. 

4 rekomendacija. Supaprastinti kintamo dydžio dalių išmokėjimo procesą 

Komisija pritaria šiai rekomendacijai. 

59. Komisija mano, kad šalių partnerių statistikos sistemų patikimumas yra nagrinėjamas vertinant, ar 

viešoji politika atitinka tinkamumo gauti paramą biudžetui kriterijus, ir taip pat turėtų būti nustatytas 

Rizikos valdymo sistemoje. Neseniai peržiūrėtoje pranešimo apie mokėjimą formoje reikalaujama 

pateikiant kiekvieną išmokėjimo prašymą pranešti apie naujausius šalies analitinių gebėjimų ir 

duomenų kokybės pokyčius.   

5 rekomendacija. Patobulinti šalių gebėjimo pateikti veiksmingumo duomenis, naudojamus 

išmokant kintamo dydžio dalimis, vertinimus 

Komisija pritaria šiai rekomendacijai. 

60. Kiekvieno išmokėjimo prašymo atveju Komisija derina įvairias tikrinimo procedūras. Delegacija 

ir būstinės darbuotojai atlieka visų patvirtinamųjų dokumentų peržiūrą ir papildomai keičiasi 

informacija su institucijomis, taip pat prireikus rengiamos misijos vietoje ir pasitelkiami išorės 

ekspertai, jei reikia specializuotų žinių. 

6 rekomendacija. Patobulinti veiksmingumo duomenų, naudojamų kintamo dydžio dalims 

išmokėti, tikrinimą 

Komisija taip pat pritaria b rekomendacijai. 

61. Kaip paaiškinta atsakyme į 12 langelio pastabas, Komisija mano, kad Jordanijai skirta 6 mln. EUR 

suma neturėtų būti įtraukta į bendrą nesutapimų sumą, nes šis mokėjimas buvo atliktas įgyvendinus 

tikslą ir per laikotarpį, nustatytą pratęsiant finansavimo susitarimą. 

Dėl Pakistano, Gruzijos ir Moldovos žr. atsakymus į 15 langelio ir 47 dalies pastabas. 

Komisija pritaria šiai rekomendacijai. 

Komisija pritaria a punktui, kuriame nurodoma peržiūrėti pagrindinius įrodymus, kuriais grindžiami 

veiksmingumo duomenys, jeigu nebuvo aiškiai pripažinta, kad šie duomenys yra patikimi. 



Audito grupė 
Specialiosiose ataskaitose Audito Rūmai pateikia savo auditų, susijusių su ES politika ir 
programomis arba su konkrečių biudžeto sričių valdymo temomis, rezultatus. Audito 
Rūmai audito užduotis atrenka ir nustato taip, kad jos turėtų kuo didesnį poveikį, 
atsižvelgdami į neveiksmingumo ar neatitikties teisės aktams rizikas, susijusių pajamų 
ar išlaidų lygį, būsimus pokyčius ir politinį bei viešąjį interesą. 

Šį veiklos auditą atliko III audito kolegija „Išorės veiksmai, saugumas ir teisingumas“, 
auditui vadovavo Audito Rūmų narys Hannu Takkula, jam padėjo kabineto vadovas 
Turo Hentila, kabineto atašė Helka Nykaenen, pagrindinis vadybininkas 
Alejandro Ballester Gallardo, užduoties vadovas Piotr Zych, auditoriai 
Eva Coria Paramas, Roberto Ruiz, Erika Söveges ir Nita Tennila. Lingvistinę pagalbą 
teikė Richard Moore. 
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Parama biudžetui yra ES pagalbos forma, susijusi su pinigų 
pervedimu į nacionalinį šalies partnerės iždą, jeigu ta šalis laikosi 
sutartų mokėjimo sąlygų. Paramos biudžetui mokėjimai atliekami 
fiksuoto ar kintamo dydžio dalimis. Išmokamos kintamo dydžio dalių 
sumos priklauso nuo šalių partnerių pasiekto veiksmingumo, kuris 
vertinamas pagal iš anksto nustatytus veiksmingumo rodiklius. 
Tikrinome, ar išmokėdama kintamo dydžio dalis Komisija naudojo 
tinkamus ir patikimus veiksmingumo duomenis. Darome išvadą, kad 
trečdalis peržiūrėtų veiksmingumo rodiklių turėjo koncepcijos 
trūkumų, todėl buvo galima įvairiai interpretuoti, ar tikslai buvo 
pasiekti. Be to, Komisijos vertinimas, ar kintamo dydžio dalių 
rodikliai buvo pasiekti, ne visada buvo patikimas. Teikiame keletą 
rekomendacijų, kaip pagerinti rodiklių formulavimą, padidinti 
naudojimąsi rezultatų rodikliais ir patobulinti veiksmingumo 
duomenų, naudojamų kintamo dydžio dalims išmokėti, tikrinimą. 

Audito Rūmų specialioji ataskaita pagal SESV 287 straipsnio 4 dalies 
antrą pastraipą. 
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