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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 Audito Rūmų metinėje 2018 finansinių metų ataskaitoje, 
įvertintas išlaidų srities „Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda“ klaidų lygis 
padidėjo nuo 3 proc. 2017 m. iki 5 proc. 2018 m.; apgailestauja, kad net pabrėžiant, jog 
klaidos įgyvendinant biudžetą savaime nereiškia sukčiavimo, teigiama pastarųjų metų 
tendencija pasikeitė; 

2. atkreipia dėmesį į tai, kad šios klaidos kilo daugiausiai dėl netinkamų finansuoti išlaidų 
kompensavimo, vidaus rinkos taisyklių pažeidimų ir patvirtinamųjų dokumentų 
trūkumo, o taip pat dėl ankstesnių metų bendro mažo kompensavimo ir mokėjimų lygio, 
bei dėl to, kad audito metu buvo įtraukta mažiau finansinių priemonių;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad didelės rizikos išlaidoms dažnai taikomos sudėtingos 
taisyklės ir tinkamumo finansuoti sąlygos, dėl kurių atsiranda klaidų, o kai kurias šių 
klaidų papildo nacionalinių institucijų sukuriamas pridėtinis lygmuo; primena, kad 
paprastesnės nacionalinės tinkamumo taisyklės galėtų padėti sumažinti tokių klaidų 
kiekį ir paramos gavėjams tenkančią administracinę naštą;

4. pabrėžia, kad Europos struktūrinių ir investicijų fondų (toliau – ESI fondai) lėšos ir 
toliau buvo panaudojamos lėčiau nei planuota – iki 2018 m. pabaigos tik 27,3 proc. 
Pažymi, kad ši vertė yra dar mažesnė nei 2011 m. (kurie yra atitinkamų ankstesnės 
daugiametės finansinės programos metai) įsisavinimo lygis; 

5. primena, kad šio 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; todėl ragina 
Komisiją ir Tarybą užtikrinti tinkamas priemones kitu 2021–2027 m. programavimo 
laikotarpiu, kad šį kartą būtų išvengta vėlavimo įgyvendinant ESI fondus ir su tuo 
susijusio domino efekto.


