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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad, kaip nurodyta Europos Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinėje 
ataskaitoje, įvertintas išlaidų srities „Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda“ 
klaidų lygis padidėjo nuo 3 proc. 2017 m. iki 5 proc. 2018 m.; apgailestauja, kad, nors 
2018 m. audituota šios srities suma (23,8 mlrd. EUR) buvo gerokai didesnė nei 2017 m. 
(8,0 mlrd. EUR), teigiama pastarųjų metų tendencija pasikeitė; įspėja dėl didesnės 
klaidų rizikos dabartinės daugiametės finansinės programos (DFP) pabaigoje, susijusios 
su spaudimu greitai panaudoti lėšas atsižvelgiant į galimą Sąjungos finansavimo 
praradimą;

2. pabrėžia kad pažeidimai įgyvendinant Europos Sąjungos biudžetą savaime nereiškia 
sukčiavimo ir kad prieš taikant finansines pataisas naudos gavėjams būtina atlikti 
išsamią audito rezultatų analizę; ragina Komisiją įgyvendinti savo kovos su sukčiavimu 
strategiją ir toliau remti valstybes nares ir padėti joms įgyvendinti kovos su sukčiavimu 
priemones, įskaitant pažeidimų, apie kuriuos pranešė valstybės narės, naudodamosi 
Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondų) lėšomis, analizę;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad šie pažeidimai, susiję su dotacijomis ir ne taip atidžiai 
audituotomis finansinėmis priemonėmis, padaryti daugiausia dėl netinkamų finansuoti 
projektų, paramos gavėjų, veiklos ir išlaidų kompensavimo (44 proc.) bei vidaus rinkos 
ir valstybės pagalbos taisyklių pažeidimų (40 proc.) ir patvirtinamųjų dokumentų 
trūkumo (11 proc.), o taip pat dėl ankstesnių metų bendro mažo kompensavimo ir 
mokėjimų lygio, bei dėl to, kad auditas apėmė mažiau finansinių priemonių; atkreipia 
dėmesį į tai, kad su viešaisiais pirkimais, valstybės pagalbos taisyklėmis ir dotacijų 
skyrimu susijusių klaidų lygis 2018 m. sudarė didesnę dalį Audito Rūmų įvertinto 
didelės rizikos išlaidų klaidų lygio; pažymi, kad, kaip nurodyta Audito Rūmų 2018 m. 
metinėje ataskaitoje, grąžinant PVM gali būti padaryta klaidų ir ne visada optimaliai 
panaudojamos Sąjungos lėšos, o tai galima pasiekti dar labiau supaprastinant taisykles; 
pažymi, kad kai kurios valstybės narės nevykdo įpareigojimo paramos gavėjams visą 
viešąjį įnašą sumokėti ne vėliau kaip per 90 dienų nuo mokėjimo prašymo pateikimo;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad didelės rizikos išlaidoms dažnai taikomos sudėtingos 
taisyklės ir tinkamumo finansuoti sąlygos; apgailestauja, kad kai kurios valstybės narės 
ir regionai susiduria su sunkumais, susijusiais su lėšų panaudojimu; pritaria Audito 
Rūmams, kad paprastesnės nacionalinės tinkamumo finansuoti taisyklės galėtų padėti 
sumažinti tokių klaidų kiekį ir paramos gavėjams tenkančią administracinę naštą; 
primena, kad užtikrinus aukštą skaidrumo lygį ir supaprastinus taisykles galima labai 
prisidėti prie veiksmingesnio lėšų panaudojimo; ragina vietos ir regionų valdžios 
institucijas veiksmingiau dalyvauti nustatant konkrečias nacionalines sanglaudos fondų 
įgyvendinimo taisykles; ragina Audito Rūmus ir nacionalines audito institucijas pateikti 
rekomendacijas dėl taisyklių supaprastinimo ir atlikti supaprastinimo auditus;

5. pabrėžia, kad nacionalinės audito institucijos kartu su Europos Audito Rūmais atlieka 
pagrindinį vaidmenį stebint, kaip naudojamos ESI fondų lėšos; ragina tobulinti 
nacionaliniu lygmeniu taikomus audito darbo metodus; ragina Komisiją sumažinti 
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skirtingų taikytinų nacionalinių ar Sąjungos taisyklių aiškinimų tais atvejais, kai 
nesutinkama su padarytų klaidų pobūdžio vertinimais, kurie pateikti Audito Rūmų 
metinėje ataskaitoje, kad ateityje būtų išvengta tokios padėties ir skirtingo taikytinų 
taisyklių aiškinimo;

6. pabrėžia, kad ESI fondų lėšų panaudojimo lygis ir toliau buvo mažesnis nei planuota ir 
2018 m. pabaigoje siekė tik 27,3 proc.; pažymi, kad ši vertė yra dar mažesnė nei 
2011 m. (t. y. atitinkamų ankstesnės DFP metų) pabaigoje užfiksuotas panaudojimo 
lygis, kuris siekė 33,4 proc.; įspėja, kad ši padėtis gali lemti skubų lėšų panaudojimą 
programavimo laikotarpio pabaigoje, o tai gali trukdyti pasiekti sanglaudos politikos 
tikslus;

7. ragina Komisiją pateikti išsamią žemo lėšų panaudojimo lygio tam tikruose regionuose 
priežasčių analizę ir įvertinti konkrečius būdus, kaip išspręsti struktūrines problemas, 
dėl kurių susidarė šis disbalansas, ir padidinti vietoje teikiamą techninę pagalbą; 
pabrėžia, kad lankstumas ir paprastesnės taisyklės gali padidinti ESI fondų 
veiksmingumą ir efektyvumą;

8. primena, kad žemo lėšų panaudojimo rodiklio priežastys yra ne tik įsipareigojimų 
panaikinimo metodika (vadinamoji „n + 3“ taisyklė), bet ir vėlyvas teisės aktų sistemos, 
pagal kurią sudaromos sąlygos įgyvendinti sanglaudos politiką, priėmimas; pabrėžia, 
kad svarbu skubiai pasiekti politinį institucijų susitarimą dėl kitos 2021–2027 m. DFP ir 
dėl sanglaudos politikos reglamentų, kad ateityje vėl nebūtų vilkinamas ESI fondų 
įgyvendinimas ir nesikauptų neįvykdyti mokėjimo prašymai; ragina Komisiją ir Tarybą 
2020 m. pirmąjį pusmetį parengti veiksmų planą, pagal kurį būtų paspartintas ESI fondų 
įgyvendinimas dabartiniu programavimo laikotarpiu, numatant aiškias paskatas 
veiksmingai įsisavinti turimas lėšas, ir stiprinti Sąjungos strateginius tikslus, visų pirma 
ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos srityje, ir vadovaujantis Paryžiaus 
susitarime nustatytais tikslais stiprinti kovą su klimato kaita;

9. dar kartą pabrėžia patikimų veiklos rezultatų vertinimo sistemų, grindžiamų aukštos 
kokybės duomenimis, svarbą siekiant patobulinti sprendimų priėmimo procesą ir ragina 
Komisiją toliau plėtoti ir derinti audito metodikas, kad būtų suderintos skirtingos 
valstybių narių institucijų veiklos rezultatų vertinimo sistemos; ragina įgyvendinti 
daugiau rodiklių, galinčių apimti partnerystės principą, kuriuo grindžiamos sanglaudos 
politikos išlaidos, taip pat jo atitinkamus horizontaliuosius aspektus, pvz., finansinius 
veiklos rezultatus, lyčių lygybę, nediskriminavimą ir tvarų vystymąsi, tuo pačiu metu 
vengiant bet kokios papildomos administracinės naštos; atkreipia dėmesį į tai, kad 
renkant duomenis reikėtų sparčiai prisitaikyti prie bet kokių administracinių sistemų 
(pvz., NUTS klasifikatoriaus) pokyčių;

10. mano, kad Sąjunga vis dažniau naudojasi finansinėmis priemonėmis ir biudžeto 
garantijomis, teikiamomis Europos investicijų banko grupei (EIB), ir tai padėjo 
pritraukti papildomų lėšų, kad būtų išspręsta investicijų stokos problema nacionaliniu, 
regioniniu ir vietos lygmenimis; todėl pakartoja, kad pritaria Audito Rūmų veiklos 
auditams, susijusiems su finansinėmis priemonėmis ir EIB.
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