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PASIŪLYMAI

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

1. pažymi, kad 2019 m. daugiau kaip pusė ES išlaidų gali būti laikomos didelės rizikos 
išlaidomis, įskaitant kompensavimu grindžiamus mokėjimus, skirtus investicijoms 
sanglaudos ir kaimo plėtros srityse; atkreipia dėmesį į tai, kad, atsižvelgiant į labiausiai 
tikėtino reikšmingų klaidų lygio padidėjimą nuo 4,5 proc. 2018 m. iki 4,9 proc. 
2019 m., auditoriai gali pateikti neigiamą nuomonę dėl ES išlaidų;

2. pripažįsta, kad didelės rizikos išlaidoms dažnai taikomos sudėtingos taisyklės ir 
tinkamumo finansuoti sąlygos ir kad tokias taisykles ir sąlygas dažnai papildo kiti 
nacionalinių valdžios institucijų nustatyti reikalavimai, todėl padidėja klaidų rizika ir 
išryškėja skirtumas tarp klaidos ir sukčiavimo;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad labiausiai tikėtinas srities „Ekonominė, socialinė ir teritorinė 
sanglauda“ išlaidų klaidų lygis sumažėjo nuo 5 proc. 2018 m. iki 4,4 proc. 2019 m.; 
palankiai vertina šį kasmetinį pagerėjimą, tačiau yra nusivylęs dėl to, kad klaidų lygio 
nepavyko sumažinti iki 2017 m. užregistruoto 3 proc. lygio;

4. pažymi, kad pagrindinės šio klaidų lygio priežastys yra projektų netinkamumas 
finansuoti, vidaus rinkos taisyklių pažeidimas ir netinkamos finansuoti išlaidos; 
primena, kad šioms sritims būdinga didelė klaidų rizika ir kad vadovaujančiųjų 
institucijų atliekamos patikros ne visada yra veiksmingos;

5. palankiai vertina pastangas Bendrųjų nuostatų reglamento 2021–2027 m. programavimo 
laikotarpiu supaprastinti reikalavimus, kurių turi laikytis projektų vadovai ir valdymo 
institucijos valstybėse narėse;

6. pabrėžia, kad jau įrodyta, jog sanglaudos politika teikia pridėtinę vertę ir bus dar 
svarbesnė po COVID-19 krizės; pabrėžia, kad pagrindinių pažeidimų priežasčių 
šalinimas racionalizuojant ir stiprinant administracinius gebėjimus padėtų naudos 
gavėjams ir valdžios institucijoms sutelkti dėmesį į rezultatus ir prisidėtų prie klaidų 
lygio mažinimo;

7. su susirūpinimu pažymi, kad šeštųjų įgyvendinimo metų pabaigoje Europos regioninės 
plėtros fondo (ERPF) ir Sanglaudos fondo (SF) lėšų įsisavinimo lygis yra 6,6 proc. 
mažesnis nei tuo pačiu ankstesnio programavimo laikotarpio etapu; ir atkreipia dėmesį į 
riziką, kad, pasibaigus tinkamumo finansuoti laikotarpiui ir atsižvelgiant į COVID-19 
krizės aplinkybes, valstybės narės gali teikti pirmenybę išlaidoms, o ne veiklos 
rezultatams ir tvarkingumui.


