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Įvadas
Dabartinis žemės ūkio produktams skirtų bendrai finansuojamų skatinimo priemonių teisinis 
pagrindas – 2008 m. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3/20081 – vienas bendras reglamentas, 
taikomas visoms žemės ūkio produktų skatinimo politikos priemonėms. Šiuo reglamentu 
nedaug pakeistas ankstesnių dviejų reglamentų (1999 m. gruodžio 14 d. Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 2702/1999 ir 2000 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2826/2000) 
turinys.
Nurodytos priemonės turi apimti nuo vienų iki trejų metų laikotarpį ir gali būti sudarytos iš 
viešųjų ryšių, skatinimo ar viešojo informavimo veiksmų (tai pat dalyvavimą renginiuose ir 
mugėse), kuriais turi būti pabrėžiami ES produktų pranašumai, ir informavimo kampanijų. 
Iš esmės šioms programoms iki 50 proc. lėšų skiria Europos Sąjunga. Metiniai biudžeto 
asignavimai per praėjusius kelerius metus padidinti nuo 17 mln. EUR 2002 m. iki 
50 mln. EUR 2007 m. ir vėliau. 

Audito Rūmų atliktas auditas
Audito tikslas – įvertinti informavimo ir skatinimo priemonių veiksmingumą ir išlaidų 
tinkamumą.
Atliekant auditą daugiausia dėmesio skirta taikomoms valdymo ir kontrolės priemonėms, 
siekiant nustatyti, ar taikant šią sistemą galima įsitikinti priemonių veiksmingumu, gauti 
patikinimą, kad programos pasirinktos teisėtai ir skaidriai, bei įsitikinti išlaidų teisėtumu ir 
tinkamumu.
Auditas buvo atliekamas Komisijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje ir Italijoje (šioms trims šalims 
tenka beveik 45 proc. išlaidų), daugiau buvo tiriamas 2006–2008 m. vidurio laikotarpis.
Audito Rūmai įvertino Komisijoje ir valstybėse narėse taikytas politikos įgyvendinimo 
procedūras, kiekvienoje valstybėje narėje aplankė mažiausiai vieną naudos gavėją ir 
įgyvendinimo instituciją.

Audito Rūmų atlikus auditą nustatyti faktai
Audito Rūmai nustatė, kad priemonių tikslas – skatinti Europos žemės ūkio produktus –
suformuluotas neišdėsčius bendros strategijos ir neapibrėžus SMART2 tikslų. Kadangi nėra 
SMART tikslų, Komisijos stebėtais ir skleistais rodikliais politikos poveikio rezultato 
neišmatuota; tačiau tinkamesni rodikliai būtų nustatyti tik geriau apibrėžus tikslus.

Audito Rūmai pažymėjo, kad informavimo ir skatinimo priemonėms skirtas Bendrijos 
biudžetas gana mažas, palyginti su produktų skaičiumi, geografiniu regionu ir temomis, ir 
vien šios priemonės negalėjo turėti didelio poveikio tikslams. Norint pasiekti minėtuosius 
tikslus, šios programos turėtų būti platesnės valstybių narių lygmens ir privačių priemonių 
sistemos dalis. 

                                               
1dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse 
(OL L 3, 2008 1 5, p. 1)
2 „Konkrečių, išmatuojamų, pasiekiamų, svarbių ir datuotų“, kaip nurodyta 2002 m. birželio 25 d. Tarybos 
reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 248, 2002 9 16, p. 1) 27 straipsnio 3 dalyje.
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Siekdami įvertinti įvairių programų poveikį, Audito Rūmai išnagrinėjo 30 atrinktų programų, 
kurios buvo baigtos vykdyti 2006–2007 m., ir nustatė, kad dažniausiai atlikto darbo 
santraukos buvo pakankamai išsamios ir iš jų buvo galima įsitikinti, kad išleistos lėšos ir 
įvykdytos priemonės atitinka skatinimo tikslą. Vis dėlto Audito Rūmai taip pat nustatė, kad 
Komisija netaikė oficialios procedūros veiklos ataskaitoms nagrinėti, o turimos informacijos 
apie rezultatų vertinimą kokybė nebuvo patenkinama, nes dažniausiai kokybiniai poveikio 
vertinimai nebuvo dokumentuojami, o tarp kiekybinių rodiklių buvo nurodytas tik užmegztų 
ryšių skaičius.
Audito Rūmai pažymėjo, kad nors atlikus daugumą vertinimų daroma išvada, kad priemonės 
turėjo teigiamą poveikį, buvo labai sunku nustatyti programų veiksmingumą ir efektyvumą 
(išlaidų ir poveikio santykį).

Pasiūlymų dalyvauti programose atrankos ir tvirtinimo klausimu Audito Rūmai nustatė, kad 
valstybės narės atlieka tik ribotą išankstinę atranką. Siekdama tai patobulinti, Komisija 
laipsniškai nustato kriterijus, taikytinus vertinant pasiūlymus dalyvauti programose; tačiau šis 
procesas dar nebaigtas.
Audito Rūmai nustatė, kad gerokai patobulėjo Komisijos sugebėjimas atrinkti tvirtintinus 
pasiūlymus: patvirtinamų pasiūlymų dalis sumažėjo nuo 100 proc. 2001–2002 m. iki mažiau 
nei 50 proc. 2006–2008 m. Nuo 2006 m. atrankos procesas atliekamas taikant gerai 
dokumentuotą, tinkamą oficialią procedūrą, o Komisija daug reikliau nustato pasiūlyme 
pateiktiną informaciją.
Audito Rūmai pasiūlė atlikti dar tam tikrų pakeitimų, pvz., nuosekliai taikyti vienodus 
objektyvius kriterijus, oficialiau nagrinėti nurodytas problemas ir gautus atsakymus, ir teigė, 
kad reikėtų konkretesnės informacijos apie tikėtiną programų poveikį ir apie tai, kaip jį 
išmatuoti. Visų pirma poveikio klausimu Audito Rūmai pirmiausia nustatė, kad programų 
veiksmingumą (ir visos politikos efektyvumą) sunku nustatyti dėl to, kad iš anksto 
neapibrėžta konkrečių tikslų ir rodiklių.

Įgyvendinimo institucijų atrankos klausimu Audito Rūmai pažymėjo, kad valstybės narės, 
būdamos atsakingos už tikrinimą, kaip pasiūlymus teikiančios organizacijos pasirenka 
įgyvendinimo institucijas, tai darė nepakankamai oficialiai ir sistemingai. Taip pat pastebėta, 
kad terminai labai trumpi (todėl gaunama mažai pasiūlymų arba vos vienas pasiūlymas), o 
vienu atveju kilo klausimų dėl pasirinkimo skaidrumo.

Išlaidų kontrolės klausimu Audito Rūmai nustatė, kad Komisija per pastaruosius dvejus metus 
stiprino senas arba nustatė naujų procedūrų ir priemonių valstybių narių programoms ir 
mokėjimo reikalavimams kontroliuoti. Nepaisant padarytos pažangos, taikomos priemonės vis 
dar tobulinamos; todėl atliekant auditą nustatyta šiek tiek likusių problemų.

Kai kuriose valstybėse narėse Audito Rūmai aptiko nuolat neištaisomų trūkumų. Ir Ispanijoje, 
ir Italijoje taikant administracinę praktiką akivaizdžiai vis dar neužtikrinama, kad programų 
valdymas ir kontrolė atitiktų teisės aktų reikalavimus. Atliekant auditą nustatyti tie patys 
trūkumai, kuriuos Komisija nustatė 2005 m. (blogi tikrinimai, nesilaikoma terminų, Bendrijos 
įnašas viršija 50 proc.). Ir Ispanijoje, ir Italijoje imtasi veiksmų problemoms spręsti, tačiau 
buvo dar per anksti tikrinti, ar šie pokyčiai veiksmingi.
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Komisijos atsakymai
Komisija dėkoja Europos Audito Rūmams už darbą bei nustatytus faktus ir aiškina tam tikrus 
aspektus.

Komisija mano, kad Tarybos reglamente (EB) Nr. 3/2008 išdėstyti keturi tikslai ir konkretūs 
reglamento 1 priede nustatytų įvairių produktų skatinimo vidaus rinkoje tikslai yra SMART.

Komisija mano, kad skatinimo ir informavimo priemonėms skirtas Bendrijos biudžetas yra 
pakankamas, nes jo tikslas – papildyti ir sustiprinti valstybių narių vykdomas programas. 
Komisija žino Audito Rūmų nurodytus skatinimo kampanijų sinergijos ir papildomumo 
trūkumus ir ieško būdų geriau apibrėžti ir įgyvendinti programas.

Aiškindama pastebėtus sunkumus vertinant programų poveikį, Komisija pabrėžia, kad 
didžiąją daugumą programų, kurias Audito Rūmai pasitelkė kaip pavyzdžius, valstybės narės 
pasirinko anksčiau negu 2005 m. Todėl dabartinių taisyklių patobulinti variantai joms 
netaikomi.
Nuo 2008 m. lapkričio 7 d. Komisija parengė vienodą vertinimo lentelę ir nuo 2009 m. 
vasario 15 d. informavimo ir skatinimo programų veiksmingumas vertinamas pagal šią 
naująją vertinimo lentelę. Todėl Komisija gali visas programas vertinti objektyviai.

Nenustatytų įgyvendinimo institucijoms taikytų pasiūlymų teikimo procedūrų pažeidimų 
klausimu Komisija nurodė valstybėms narėms, kuriose aptikta šių nuostatų nesilaikymo 
atvejų, ištaisyti finansines klaidas.

Dėl konkrečių valstybių narių 2005 m. atlikusi tyrimus ir Ispanijai bei Italijai nurodžiusi 
ištaisyti nemažai finansinių klaidų, 2007 ir 2008 m. Komisija pradėjo naujus tyrimus. 
Komisija taip pat rekomendavo šioms valstybėms narėms aktyviau rengti svarbiausius 
tikrinimus ir ištaisyti trūkumus sudarant subrangos sutartis.

Biudžeto kontrolės komiteto pastabos ir rekomendacijos, kurias galima įtraukti į 
pranešimo dėl Komisijos 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo projektą
[Europos Parlamentas:]

palankiai vertina Audito Rūmų ataskaitą ir pritaria Audito Rūmų pastaboms ir išvadoms;

pažymi, kad Komisija patobulino žemės ūkio produktams skirtų skatinimo priemonių išlaidų 
valdymą ir kontrolę, ir pripažįsta pasiektus rezultatus; tačiau mano, kad Komisija turi toliau 
tobulinti keletą aspektų;

apgailestauja, kad taikant dabartinę sistemą neįmanoma įvertinti priemonės veiksmingumo: 
net jeigu politikos poveikis būtų teigiamas, jį labai sunku nustatyti, nes trūksta konkrečių 
tikslų, aiškios strategijos ir tinkamų rodiklių;

ragina Komisiją nurodyti politikos tikslus, nepamirštant, kad deklaruojamas užmojis turi 
atitikti skirtą biudžetą, ir šiuos tikslus išdėstyti taip, kad jie būtų konkretūs, išmatuojami, 
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pasiekiami, svarbūs ir datuoti („SMART“), taip pat apibrėžti ir kontroliuoti tinkamus veiklos 
rodiklius;

ragina Komisiją toliau tobulinti atrankos procedūrą, ypač išlaikant reikalavimą į pasiūlymus 
įtraukti informaciją apie tikėtiną priemonių poveikį ir apie tai, kaip jis bus vertinamas;

ragina valstybes nares padėti tobulinti atrankos procedūrą tikrinant pasiūlymų tinkamumą ir 
griežtinant atranką; taip pat ragina valstybes nares teikti Komisijai informaciją apie savo 
nacionalinę skatinimo pagalbą ir priemones;

ragina valstybes nares tobulinti savo viešojo pirkimo procedūras, taikomas atrenkant 
įgyvendinimo institucijas, ypač vengti labai trumpų terminų, sistemingai taikyti oficialias 
procedūras ir užtikrinti, kad pasiūlymus teikiančios organizacijos atitiktų atrankos kriterijus.


