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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo lėšų panaudojimo. Ko pasimokyta siekiant 
ateityje įgyvendinti ES sanglaudos politiką?
(2010/2305(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo ir ypač į jos 174–178 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2011 m. sausio 26 d. Komisijos komunikatą „Regioninės politikos 
įnašas į tvarų augimą įgyvendinant strategiją „Europa 2020“ COM(2011) 0017,

– atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Regioninės politikos įnašas į 
tvarų augimą įgyvendinant strategiją „Europa 2020“ (SEC(2011)0092),

– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 25 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Sanglaudos 
politika. Kovos su krize veiksmų ir sanglaudos politikos priemonių, priimtų siekiant 
skatinti Europos ekonomikos atkūrimo planą, įgyvendinimo apžvalga“ (SEC(2010)1291),

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 31 d. Komisijos komunikatą „Sanglaudos politika.
2010 m. strateginė ataskaita dėl 2007–2013 m. programų įgyvendinimo“ 
(COM(2010) 0110),

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 31 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą, pridėtą prie 
2010 m. kovo 31 d. Komisijos komunikato „Sanglaudos politika. Strateginė ataskaita dėl 
2007–2013 m. programų įgyvendinimo“ (SEC(2010)0360),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija“ (COM(2010) 2020),

– atsižvelgdamas į 2010 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 539/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, 
nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio 
fondo ir Sanglaudos fondo, dėl tam tikrų reikalavimų paprastinimo ir tam tikrų su 
finansiniu valdymu susijusių nuostatų1,

– atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 437/2010, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos 
regioninės plėtros fondo nuostatos dėl paramos socialiai atskirtų bendruomenių būstui 
tinkamumo finansuoti2,

– atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 397/2009, iš dalies keičiantį Reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės 
plėtros fondo nuostatas, susijusias su investicijų į energijos vartojimo efektyvumą ir 

                                               
1 OL L 158, 2010 6 24, p. 1.
2 OL L 132, 2010 5 29, p. 1.
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atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą būstuose tinkamumu finansuoti1,

– atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 7 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 284/2009, iš dalies 
keičiantį Reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos 
regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, tam tikras 
nuostatas dėl finansų valdymo2,

– atsižvelgdamas į 2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 85/2009, iš dalies 
keičiantį Reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos 
regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, tam tikras 
nuostatas dėl finansų valdymo3,

– atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1083/2006, nustatantį 
bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir 
Sanglaudos fondo4,

– atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1081/2006 dėl Europos socialinio fondo ir panaikinantį Reglamentą (EB) 
Nr. 1784/19995,

– atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir panaikinantį Reglamentą (EB) 
Nr. 1783/19996,

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1828/2006, 
nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl 
Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, taip pat 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės 
plėtros fondo, įgyvendinimo taisykles7,

– atsižvelgdamas į 2006 m. spalio 6 d. Tarybos sprendimą dėl Bendrijos sanglaudos 
politikos strateginių gairių (2006/702/EB)8,

– atsižvelgdamas į Tarybos išvadas, susijusias su Komisijos 2010 m. strategine sanglaudos 
politikos programų įgyvendinimo ataskaita, kurios patvirtintos per 2010 m. birželio 14 d. 
Užsienio reikalų tarybos posėdį,

– atsižvelgdamas į 2010 m. liepos 14 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę „Veiksmingos partnerystės valdant sanglaudos politikos programas skatinimas 
remiantis 2007–2013 m. ciklo gerąja praktika“ (ECO/258),

                                               
1 OL L 126, 2009 5 21, p. 3.
2 OL L 94, 2009 4 8, p. 10.
3 OL L 25, 2009 1 29, p. 1.
4 OL L 210, 2006 7 31, p. 25.
5 OL L 210, 2006 7 31, p. 12.
6 OL L 210, 2006 7 31, p. 1.
7 OL L 371, 2006 12 27, p. 1.
8 OL L 291, 2006 10 21, p. 11.
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– atsižvelgdamas į Regionų komiteto 2010 m. gruodžio 1–2 d. nuomonę „Sanglaudos 
politika. 2010 m. strateginė ataskaita dėl 2007–2013 m. programų įgyvendinimo“ (CdR 
159/2010),

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. ........d. rezoliuciją dėl 2010 m. ataskaitos dėl 2007–
2013 m. sanglaudos politikos programų įgyvendinimo1,

– atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 14 d. savo rezoliuciją „Ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos siekis ES – būtinoji konkurencingumo pasaulyje sąlyga?“2,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. kovo 24 d. rezoliuciją „Struktūrinių fondų reglamento 
įgyvendinimas 2007–2013 m.: derybų dėl nacionalinių sanglaudos strategijų ir veiklos 
programų rezultatai“3,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę (A7–0000/2011),

A. kadangi gebėjimas panaudoti lėšas yra tai, kiek iš struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo 
skirtų finansinių išteklių valstybė narė geba veiksmingai ir efektyviai panaudoti, ir 
kadangi šis gebėjimas būtinas siekiant kuo labiau prisidėti prie ekonominės ir socialinės 
sanglaudos panaudojant ES fondų lėšas,

B. kadangi gebėjimas panaudoti lėšas yra ne rodiklis, o kintamasis, ir kadangi įvairiose 
valstybėse narėse gebėjimas panaudoti lėšas skiriasi, todėl būtini individualūs sprendimai 
šiam gebėjimui didinti,

C. kadangi siekiant panaudoti kuo daugiau finansinės paramos būtinos nuolatinės valstybių 
narių pastangos ir kad vietos bei regionų administracijos dalyvautų kiekviename proceso 
etape,

D. kadangi su struktūriniais fondais ir Sanglaudos fondu susijusios taisyklės yra sudėtingos, 
tad sunku jų laikytis ir išvengti klaidų, todėl valstybės narės sugaišta neproporcingai daug 
laiko stengdamosi valdyti ir kontroliuoti tokias klaidas,

E. kadangi būtent valstybėms narėms, į ES įstojusioms dabartiniu programavimo laikotarpiu, 
kilo didelių sunkumų panaudojant lėšas, nes buvo itin padidinta skiriamų lėšų suma, 
palyginti su pasirengimui narystei skirta lėšų suma,

1. pabrėžia gebėjimo panaudoti lėšas spartinimą bei sanglaudos politikai skirto biudžeto 
vykdymą 2010 m. ir pripažįsta teigiamą su sanglaudos politika susijusios Europos 
ekonomikos atkūrimo plane nustatytos intervencijos poveikį greitinant programų 
įgyvendinimą ir spartinant finansavimą paramos gavėjams;

2. pabrėžia, kad su lėšų panaudojimu susijusias problemas sukėlė šie pagrindiniai veiksniai:
                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0000.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0473.
3 Priimti tekstai, P6_TA(2009)0165.
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 sunkumai, kilę programavimo etapo pradžioje siekiant baigti naujos valdymo ir 
kontrolės sistemos atitikties vertinimo procedūras;

 visuotinis ekonomikos nuosmukis;

 išteklių, kuriais būtų bendrai finansuojami projektai, trūkumas;

 vėlavimas nustatyti ir įdiegti ES ir nacionalines taisykles arba susijusius nurodymus ir 
neišsamios arba neaiškios taisyklės;

 vėlavimas atlikti gairių dokumentų vertimą, pavėluotai gautas Komisijos paaiškinimas 
ir nenuoseklios Komisijos gairės;

 pernelyg sudėtingi ir griežti nacionaliniai reikalavimai ir dažni jų pakeitimai;

 būtinybė steigti naujas institucijas;

 nepakankamas valstybių narių valdžios institucijų veiklos atskyrimas, institucijų 
hierarchijos problemos ir užduočių bei pareigų paskirstymo problemos;

 mažas darbuotojų skaičius ir nepakankama jų kvalifikacija nacionaliniu ir regionų 
lygmenimis, darbuotojų išlaikymo sunkumai;

 sunkumai diegiant informacinių technologijų sistemas;

 kontrolės ir turinio pusiausvyros nebuvimas;

 nepakankamas pradinis pasirengimas projektų įgyvendinimui ir projektų paketo 
nebuvimas;

 politiškai pagrįsti investavimo prioritetų pakeitimai;

3. pakartoja būtinybę supaprastinti taisykles ir procedūras ES ir nacionaliniu lygmenimis 
nesudarant didelių sunkumų paramos gavėjams; mano, kad toks supaprastinimas padės 
užtikrinti greitą lėšų paskirstymą, didesnius lėšų panaudojimo rodiklius, geresnį 
veiksmingumą, mažiau klaidų ir trumpesnius mokėjimo laikotarpius; mano, kad būtina 
pasiekti supaprastinimo ir taisyklių bei procedūrų stabilumo pusiausvyrą;

4. mano, kad reikėtų atkreipti dėmesį į mokėjimus už pasiektus rezultatus, o ne į sąnaudų 
patikrinimą; mano, kad šiomis aplinkybėmis reikėtų užtikrinti geresnę taisyklių ir 
procedūrų, būtinų siekiant užtikrinti ES išlaidų teisėtumą ir tvarkingumą, ir siekio 
formuoti labiau į rezultatus ir taupymą orientuotą sanglaudos politiką pusiausvyrą;

5. mano, kad turėtų būti skiriama daugiau dėmesio sukčiavimo atvejams, o ne formaliems 
pažeidimams, ir įvairesniems veiksmams, kurių imamasi nustačius pažeidimus, taip 
užtikrinant lankstumą atsižvelgiant į nustatyto pažeidimo sunkumą;

6. pabrėžia, kad reikėtų padidinti paramos dydžio ir kontrolės reikalavimų proporcingumą ir 
stiprinti audito veiklos koordinavimą, o kitame programavimo laikotarpyje vadovautis 
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bendro audito principu;

7. pabrėžia, kad ypač svarbu laiku patvirtinti daugiametę finansinę programą ir aiškias bei 
galutines valstybėms narėms skirtas taisykles ir gaires siekiant išvengti pradinių kliūčių, 
kurios gali atsirasti kito programavimo laikotarpio pradžioje;

8. pabrėžia ERPF, ESF ir EŽŪFKP sąveikos naudą; mano, kad reikėtų didinti lankstumą 
remiant ESF pobūdžio veiksmus įgyvendinant ERPF programas ir kad taisyklių ir 
procedūrų suderinimas galėtų leisti supaprastinti įgyvendinimo sistemas ir paskatinti 
galimus paramos gavėjus dalyvauti ES bendrai finansuojamose programose; todėl primena 
kryžminio finansavimo potencialą, kuriuo iki šiol nėra visapusiškai pasinaudota;

9. ragina valstybes nares kreipti daugiau dėmesio į projektų rengimą ir parengti projektų 
paketą siekiant sumažinti sąnaudų viršijimo pavojų ir pasiekti aukštus lėšų panaudojimo 
rodiklius;

10. ragina valstybes nares dėti papildomų pastangų siekiant pritraukti kvalifikuotų darbuotojų 
ES lėšoms valdyti ir juos išlaikyti;

11. ragina valstybes nares rengti įgyvendinimo struktūrų mainų forumus arba kurti jų tinklus 
siekiant aptarti įgytą patirtį bei sunkumus ir keistis geriausia patirtimi; taip pat ragina 
valstybes nares padėti paramos gavėjams vykdyti griežtesnius kontrolės reikalavimus 
teikiant jiems paramą;

12. ragina Komisiją parengti ES masto bendradarbiavimo programą, pagrįstą įgyvendinant 
porinių projektų programą įgyta patirtimi, siekiant pagerinti regionų, panaudojančių daug 
lėšų, ir regionų, panaudojančių mažai lėšų, bendradarbiavimą ir palengvinti geriausios 
patirties sklaidą;

13. ragina Komisiją išnagrinėti galimybę įdiegti suderintas informacijos ir ryšių sistemas 
atsižvelgiant į valstybių narių valdymo ir kontrolės sistemų skirtumus;

14. pažymi, kad viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės kūrimas dažnai yra ilgai trunkanti 
ir sudėtinga procedūra, tačiau vis tiek mano, kad iš anksto gerai sukurta viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystė galėtų padėti didinti gebėjimą panaudoti lėšas ir įveikti dėl 
bendro finansavimo kylančius sunkumus;

15. ragina valstybes nares išsamiai informuoti piliečius, regionų ir vietos valdžios institucijas 
apie finansavimo galimybes, tinkamumą gauti bendrą finansavimą iš struktūrinių fondų ir 
Sanglaudos fondo, bendro finansavimo taisykles, kompensavimo taisykles ir tai, kur 
skelbiami kvietimai teikti paraiškas;

16. pakartoja, kad daugiapakopis valdymas ir partnerystės principas yra pagrindiniai veiklos 
programų veiksmingumo ir didelio gebėjimo panaudoti lėšas aspektai; rekomenduoja 
valstybėms narėms nuolat stiprinti partnerystę ir skaidrumo principą įgyvendinant veiklos 
programas ir skatinti žemesnio nei nacionalinio lygmens subjektus dalyvauti nuo pat 
pradžių apibrėžiant investavimo prioritetus, pačiame sprendimų priėmimo procese ir 
įgyvendinant programas;
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17. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybėms narėms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įžanga

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. Tad šiuo pranešimu 
atkreipiamas dėmesys į problemas, jų priežastis, 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu 
įgytą geriausią patirtį ir siekiama iš to pasimokyti ateityje įgyvendinant ES sanglaudos 
politiką.

Bendrosios 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 būtinas siekiant kuo labiau prisidėti prie ekonominės ir socialinės 
sanglaudos panaudojant ES fondų lėšas. Gebėjimas panaudoti lėšas paklausos atžvilgiu reiškia 
faktinį projekto pateikėjų 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, laiku 
įgyvendinamus projektus, priimti sprendimus dėl jų, užtikrinti dalyvaujančių partnerių 
veiksmų koordinavimą, laikytis administracinių ir ataskaitų teikimo reikalavimų, 
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 kad vietos bei regionų administracijos dalyvautų kiekviename 
proceso etape.

Su lėšų panaudojimu susijusių problemų priežastys

 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 
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Komisija patvirtintų sistemą. Be to, tai, kad tuo pat metu įgyvendinami du programavimo 
laikotarpiai (2000–2006 m. ir 2007–2013 m.), taip pat laikoma didele našta, dėl kurios 
buvo vėluojama dabartinio laikotarpio pradžioje.

 Finansinės problemos

Dėl visuotinio ekonomikos nuosmukio poveikio 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 išteklių projektams bendrai finansuoti.

 Reguliavimo reikalavimai

2007–2013 m. reguliavimo sistema iš esmės aiškiai patobulinta, 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 trūkumų 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 atsižvelgiant į valstybių narių skaičių 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.

 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.

 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 lygmenimis yra svarbi problema. Kilo darbuotojų 
išlaikymo sunkumų. Krizės sąlygoti įdarbinimo valstybės sektoriuje apribojimai lėmė tai, 
kad padaugėjo užsakomojo valdymo atvejų. Dėl Komisijos darbuotojų rotacijos galėjo 
pasikeisti kai kurių taisyklių aiškinimas įgyvendinant veiklos programas.
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 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.

 Kontrolės reikalavimai

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.

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. Pranešėjas mano, kad reikėtų supaprastinti 
taisykles ir procedūras siekiant padidinti lėšų panaudojimo rodiklius, sumažinti klaidų skaičių 
ir padidinti veiksmingumą. Taip pat turėtų būti užtikrinta tinkama supaprastinimo ir taisyklių 
bei procedūrų stabilumo pusiausvyra.

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. Be to, turėtų būti sustiprintas audito veiklos koordinavimas 
taikant bendro audito principą. Pranešėjas pabrėžia, kad reikėtų padidinti paramos dydžio ir 
kontrolės reikalavimų proporcingumą.

Reikėtų užtikrinti geresnę taisyklių ir procedūrų, būtinų 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.

Pranešėjas pabrėžia, kad ypač svarbu laiku patvirtinti daugiametę finansinę programą ir 
aiškias, galutines valstybėms narėms skirtas taisykles ir gaires.

Jis taip pat mano, kad galima 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.
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Pranešėjas mano, kad valstybės narės turėtų kreipti daugiau dėmesio į projektų rengimą ir 
projektų paketus, kad galėtų sėkmingai valdyti struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo lėšas. 
Be to, jos turi stengtis pritraukti kvalifikuotų darbuotojų visuose ES lėšų valdymo bei 
panaudojimo lygmenyse ir juos išlaikyti.

Pranešėjas atkreipia dėmesį į didelius valstybių narių gebėjimo panaudoti lėšas skirtumus.
Todėl jis siūlo parengti valstybių narių bendradarbiavimo programą siekiant keistis geriausia 
patirtimi. Pagaliau jis pakartoja daugiapakopio valdymo ir partnerystės principo svarbą 
valdant struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo lėšas.


