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Darbo dokumente trumpai aprašomas pranešimo tikslas ir sritis. Pranešėjas apžvelgia padėtį, 
nurodo su lėšų panaudojimu susijusių problemų priežastis ir išvardija kelis galimus jų 
spendimo būdus, kuriuos reikėtų nagrinėti pranešime.

1. Bendrosios aplinkybės

Nuo dešimtojo dešimtmečio pabaigos struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo lėšų 
panaudojimas buvo laikomas svarbiausiu dalyku įgyvendinant ES sanglaudos politiką.
Daugeliui valstybių narių kilo sunkumų panaudojant iš ES biudžeto skiriamas struktūrinių 
fondų ir Sanglaudos fondo lėšas, ypač pirmaisiais narystės metais. Šiame pranešime savo 
iniciatyva reikėtų atkreipti dėmesį į problemas, jų priežastis ir 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiu įgytą gerąją patirtį ir iš to pasimokyti ateityje įgyvendinant ES sanglaudos politiką.

2. Apibrėžtis, lėšų panaudojimo aplinkybės

Gebėjimą panaudoti lėšas pranešėjas supranta kaip tai, kiek iš struktūrinių fondų ir 
Sanglaudos fondo skirtų finansinių išteklių valstybė narė geba veiksmingai ir efektyviai 
panaudoti. Šis gebėjimas yra būtinas siekiant kuo labiau prisidėti prie ekonominės ir 
socialinės sanglaudos panaudojant ES fondų lėšas. Gebėjimas panaudoti lėšas pagal poreikį 
reiškia faktinį projekto pareiškėjų pajėgumą parengti priimtinus projektus. Pasiūlos atžvilgiu 
gebėjimą panaudoti lėšas gali lemti trys pagrindiniai veiksniai:

 makroekonominis gebėjimas panaudoti lėšas, apibrėžiamas ir matuojamas 
atsižvelgiant į BVP;

 finansinis gebėjimas panaudoti lėšas, apibrėžiamas kaip gebėjimas bendrai finansuoti 
ES remiamas programas ir projektus, daugiamečiuose biudžetuose planuoti ir 
garantuoti minėtus nacionalinius įnašus ir rinkti įnašus iš įvairiose programose ir 
projektuose dalyvaujančių partnerių;

 administracinis gebėjimas, apibrėžiamas kaip centrinių ir vietos valdžios institucijų 
gebėjimas ir kvalifikacija, leidžiantys rengti programas ir tinkamus bei laiku
įgyvendinamus projektus, priimti sprendimus dėl jų, užtikrinti dalyvaujančių partnerių 
veiksmų koordinavimą, vykdyti administracinius ir ataskaitų teikimo reikalavimus, 
finansuoti programų ir projektų įgyvendinimą ir jį stebėti bei išvengti pažeidimų.

Gebėjimas panaudoti lėšas yra ne rodiklis, o kintamasis. Įvairiose valstybėse narėse jis 
skiriasi, todėl būtini individualūs sprendimai.

Siekiant tokiomis aplinkybėmis panaudoti kuo daugiau finansinės paramos, būtinos nuolatinės 
valstybių narių pastangos ir vietos ir regionų administracijos dalyvavimas kiekviename 
proceso etape.

3. Lėšų panaudojimo lygis dabartiniu programavimo laikotarpiu

Toliau pateiktos diagramos rodo dabartinį struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo lėšų 
panaudojimo lygį kiekvienoje šalyje atskirai ir pasiektus rodiklius, palyginti su praėjusiu 
laikotarpiu.
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2007–2013 m. laikotarpio mokėjimai iki 2011 m. sausio 25 d.

CF – Sanglaudos fondas

ERDF – Europos regioninės plėtros fondas
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ESF – Europos socialinis fondas

Nuo 2009 m. atlikti mėnesiniai tarpiniai mokėjimai

Visi per metus sukaupti mokėjimai
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Payments made against year of period – Mokėjimai pagal laikotarpio metus
ERDF only for 2000–2006 period – Europos regioninės plėtros fondo lėšos, skirtos tik 2000–
2006 m. laikotarpiui
ERDF and CF for 2007–2013 period – Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo 
lėšos, skirtos 2007–2013 m. laikotarpiui

4. Su lėšų panaudojimu susijusių problemų priežastys

4.1. Pirmos problemos, kilusios programavimo laikotarpio pradžioje

Valstybės narės susidūrė su sunkumais bandydamos baigti naujos valdymo ir kontrolės 
sistemos, kuri nurodyta 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1083/2006, 
nustatančiame bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio 
fondo ir Sanglaudos fondo, atitikties vertinimo procedūras. Dėl šios priežasties mokėjimai 
vėlavo, nes tam, kad būtų atlikti pirmieji tarpiniai mokėjimai, buvo būtina, kad Komisija 
patvirtintų sistemą. Be to, tai, kad lygiagrečiai įgyvendinami du programavimo laikotarpiai 
(2000–2006 m. ir 2007–2013 m.), taip pat laikoma didele našta, dėl kurios buvo vėluojama 
dabartinio laikotarpio pradžioje.

4.2. Finansinės problemos

Dėl visuotinio ekonomikos nuosmukio daugelyje valstybių narių kilo sunkumų panaudojant 
fondų lėšas. Todėl kilo problemų siekiant rezultatų, pakito numatyta paklausa, didėjo 
nacionalinio ar vietos viešojo finansavimo apribojimai. Tapo dar sunkiau rasti pakankamai 
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išteklių bendrai finansuoti projektus.

4.3. Reguliavimo reikalavimai

2007–2013 m. reguliavimo sistema iš esmės aiškiai pagerėjo, palyginti su ankstesne sistema, 
tačiau ir toliau būtina dėti pastangas. Sunkumus dėl reguliavimo reikalavimų valstybėse 
narėse, be kita ko, lėmė nesuderinamumo problemos, nes kai kuriais atvejais EB reikalavimai 
neatitiko nustatytų nacionalinių reikalavimų, kuriuos teko persvarstyti.

Kitos problemos kilo todėl, kad buvo vėluojama nustatyti ir įdiegti ES ir nacionalines 
taisykles dėl susijusių rekomendacijų ir taisyklių spragų arba neaiškių taisyklių. Kai kuriuos 
reguliavimo reikalavimus reikėtų papildomai koreguoti atsižvelgiant į įgyvendinimo patirtį.
Be to, sunkumų kilo apibrėžiant tinkamumo finansuoti taisykles. Įgyvendinant kai kurias 
teritorinio bendradarbiavimo veiklos programas kilo problemų dėl nacionalinių tinkamumo 
taisyklių, nes priklausomai nuo valstybių narių skaičiaus yra tam tikras skaičius skirtingų 
nacionalinių taisyklių rinkinių.

Itin pavėluotai buvo atliktas gairių dokumentų vertimas ir gautas Komisijos paaiškinimas, 
pvz., apie poveikio aplinkai vertinimus ir išlaidų tinkamumą finansuoti. Be to, papildomų 
sunkumų kilo dėl nuolatinių nacionalinių reikalavimų pakeitimų ir EB gairių nenuoseklumo, 
nes įgyvendinant finansinę perspektyvą ES institucijos ėmė kitaip aiškinti reglamentus.

4.4. Organizaciniai reikalavimai

Su organizaciniais reikalavimais susijusių sunkumų valstybėms narėms sukėlė būtinybė steigti 
naujas institucijas, nepakankamas valdžios institucijų veiklos atskyrimas, institucijų 
hierarchijos problemos ir užduočių bei pareigų paskirstymo problemos. Kai kuriais atvejais 
buvo įsteigta per daug organizacijų, jų funkcijos dubliavosi.

4.5. Žmogiškieji ištekliai

Bendrajame reglamente nenustatyti jokie konkretūs personalo, kuris būtinas valdymo ir 
kontrolės reikalavimams įgyvendinti, kokybės ir kiekio reikalavimai. Turint omenyje 
griežtesnius kontrolės reikalavimus, mažas darbuotojų skaičius ir nepakankama jų 
kvalifikacija nacionaliniu ir regionų lygmeniu yra svarbi problema. Kilo darbuotojų išlaikymo 
sunkumų. Krizės padiktuoti įdarbinimo valstybės sektoriuje apribojimai lėmė tai, kad 
padaugėjo užsakomojo valdymo atvejų. Dėl Komisijos darbuotojų rotacijos galėjo pasikeisti 
kai kurių taisyklių aiškinimas įgyvendinant veiklos programas.

4.6. Informacinių technologijų sistemos

Buvo itin vėluojama dėl sunkumų diegiant informacinių technologijų sistemas, Komisija 
pateikė nepakankamai aiškias ryšių ir informacinių sistemų gaires arba vėlavo jas pateikti, 
kilo sunkumų dėl nacionalinių ryšių ir informacinių sistemų gairių kokybės ir pateikimo laiku.

4.7. Kontrolės reikalavimai
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Sugriežtinus kontrolės reikalavimus, atsirado daugiau aiškumo, tačiau liko neužtikrinta 
kontrolės ir turinio pusiausvyra. 2007–2013 m. reguliavimo reikalavimai labiau susiję su 
kontrolės dalykais, todėl stinga dėmesio turiniui. Paramos gavėjus atgraso kontrolės 
reikalavimai, o valdytojai skiria daugiau dėmesio atitikties kontrolės reikalavimams vertinti 
negu veiklos programos tikslams įgyvendinti. Be to, nacionaliniai kontrolės reikalavimai 
dažnai griežtesni už ES normas.

5. Geriausia patirtis ir gebėjimo panaudoti lėšas didinimo pasiūlymai

Su struktūriniais fondais ir Sanglaudos fondu susijusios taisyklės yra sudėtingos, todėl sunku 
jų laikytis ir išvengti klaidų. Todėl valstybės narės sugaišta neproporcingai daug laiko 
stengdamosi valdyti ir kontroliuoti tokias klaidas. Jei norime sumažinti klaidų skaičių ir 
padidinti veiksmingumą, turėtume stengtis supaprastinti procesą. Reikėtų atkreipti dėmesį į 
mokėjimus už pasiektus rezultatus, o ne į sąnaudų patikrinimą. Galima būtų apsvarstyti, ar 
įmanoma daugiau dėmesio skirti sukčiavimo atvejams, o ne formaliems pažeidimams, ir 
įvairesniems veiksmams, kurių imamasi nustačius pažeidimus, taip užtikrinant lankstumą 
atsižvelgiant į nustatyto pažeidimo sunkumą. Gali tekti apsvarstyti projekto išlaidų paklaidos 
ribas. Reikėtų padidinti paramos dydžio ir kontrolės reikalavimų proporcingumą. Turėtų būti 
sustiprintas audito veiklos koordinavimas.

Reikėtų užtikrinti geresnę taisyklių ir procedūrų, kurios būtinos siekiant užtikrinti ES išlaidų 
teisėtumą ir tvarkingumą, ir siekio formuoti labiau į rezultatus ir taupymą orientuotą 
sanglaudos politiką pusiausvyrą. Komisija turėtų pasiūlyti, kaip būtų galima skirti daugiau 
dėmesio tikslams įgyvendinti nepažeidžiant pagrindinio patikimo finansų valdymo principo.

Ypač svarbu laiku patvirtinti ES biudžetą ir aiškias bei galutines valstybėms narėms skirtas 
taisykles ir gaires.

Reikia dėti dar daugiau pastangų, kad būtų glaudžiau suderintos programavimo ir 
įgyvendinimo sistemos. Taisyklių ir procedūrų suderinimas gali leisti supaprastinti 
įgyvendinimo sistemas ir paskatinti galimus paramos gavėjus dalyvauti ES bendrai 
finansuojamose programose. Galima būtų apsvarstyti galimybę didinti lankstumą remiant ESF 
pobūdžio veiksmus įgyvendinant ERPF programas ir atvirkščiai.

Toliau nurodyti kiti veiksmai, kuriais galėtų būti pagerintas veiksmingumas ir lėšų 
panaudojimas:

 valstybių narių įgyvendinimo struktūrų tinklų veikla;
 iniciatyvos, kuriomis būtų pritraukiami ir išlaikomi darbuotojai valstybėse narėse;
 suderintų informacinių ir ryšių sistemų įdiegimo nagrinėjimas atsižvelgiant į valstybių 

narių valdymo ir kontrolės sistemų skirtumus;
 griežtesnių kontrolės reikalavimų vykdymas padedant paramos gavėjams;
 sanglaudos politika turėtų būti decentralizuojama taikant vietos plėtros principus;
 aktyvesnis regionų dalyvavimas įvairiais viso proceso etapais;
 tarptautinės bendradarbiavimo programos „INTERREG ENLARGEMENT“ 

parengimas siekiant gerinti regionų, panaudojančių daug lėšų, ir regionų, 
panaudojančių mažai lėšų, bendradarbiavimą;
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 viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės projektų skaičiaus didinimas;
 nuolat taikomos sankcijos aplaidaus išteklių valdymo atvejais.

6. Darbo metodai ir procedūra

Šis darbo dokumentas turėtų padėti įgyvendinti siekį pradėti vaisingas diskusijas su 
Regioninės plėtros komiteto nariais. Taigi šis darbo dokumentas apima tik pradinę pranešėjo 
nuomonę, kuri bus plėtojama rengiant pranešimo projektą.

Pranešėjas siekia glaudžiai bendradarbiauti su šešėliniais pranešėjais, taip pat su Užimtumo ir 
socialinių reikalų komiteto nuomonės referentu, kuris parengs nuomonę pagal 50 straipsnį 
„Darbo su susijusiais komitetais procedūra“. Be to, visi Regioninės plėtros komiteto nariai 
raginami išsakyti savo nuomonę per diskusiją, kad pranešimo projektą būtų galima papildyti 
konstruktyviomis mintimis.


