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ES auditoriai teigia, kad Komisijos priemonėmis, skirtomis apsaugoti 
sanglaudos srities išlaidas, pasinaudota veiksmingai 

Naujojoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje teigiama, kad ataskaita, Europos Komisija 
veiksmingai pasinaudojo priemonėmis, kad apsaugotų ES biudžetą nuo neteisėtų išlaidų 
sanglaudos srityje. Be to, auditoriai teigia, kad Komisija turi toliau atidžiai rūpintis, kad 
mokėjimuose nebūtų klaidų, tobulinti savo ataskaitų teikimo procedūras ir išnaudoti savo 
naujus, didesnius įgaliojimus. 

Sanglaudos politikai tenka 37 % ES biudžeto išlaidų ir, atitinkamai, 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. 
laikotarpiams jos finansavimui iš viso skirta maždaug po 350 milijardų eurų. Atsakomybe už sanglaudos 
srities išlaidų valdymą dalijasi Komisija ir valstybės narės.  

Auditoriai domėjosi 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu ir įvertino tikėtiną reglamentų pakeitimų 
poveikį 2014–2020 m. Apskritai jie nustatė, kad laikotarpiu iki 2007–2013 m. programų užbaigimo, Komisija 
veiksmingai pasinaudojo turimomis priemonėmis, kad apsaugotų ES biudžetą nuo neteisėtų išlaidų. 

2007–2013 m. laikotarpiu, kad apsaugotų ES biudžetą, Komisija taip pat taikė priemones, skirtas geriau 
apsaugoti ES biudžetą, ir taikė jas visų pirma toms valstybėms narėms, kurių programos buvo 
rizikingiausios. Komisijos trūkumų vertinimą ir susijusius finansinius pataisymus iš esmės patvirtino Europos 
Teisingumo Teismas. 

„Komisijos taisomieji veiksmai vertė valstybes nares šalinti savo valdymo ir kontrolės sistemų trūkumus – 
sakė už ataskaitą atsakingas Audito Rūmų narys Henri Grethen. – Tačiau prevencinėmis priemonėmis ir 
finansiniais pataisymais iš esmės sprendžiami sudėtingi klausimai, kuriems išspręsti reikia daug laiko. 
Atitinkami mokėjimų nutraukimai ir sustabdymai kelia didelę finansinę riziką valstybėms narėms.“  

Auditoriai tai pat nustatė, kad Komisijai kilo sunkumų stebint finansinių pataisymų įgyvendinimą. Valstybių 
narių pateiktos informacijos apie įgyvendinimą 2007–2013 m. laikotarpiu nepakako patikimam stebėjimu 
vykdyti. Iš pačios Komisijos ataskaitų dėl prevencinių priemonių ir finansinių pataisymų sunku susidaryti 
išsamų padėties vaizdą, visų pirma dėl to, kad informacija pateikta keliose ataskaitose ir dokumentuose.  

2014–2020 m. reglamentais Komisija įgijo gerokai daugiau galių saugoti ES biudžetą. Komisija turi daugiau 
galių, o valstybių narių ataskaitos dėl finansinių pataisymų dabar yra įtrauktos į metinį sąskaitų patikinimo 
paketą ir jas tikrina atitinkamos audito institucijos. Auditoriai mano, kad tokia tvarka gerokai pagerino 
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sistemos struktūrą. 

 

Auditoriai rekomenduoja Komisijai: 

• taikyti griežtą požiūrį užbaigiant 2007–2013 m. programas, kad būtų užtikrinta, jog visose 
kompensuotose sumose nebūtų reikšmingo netvarkingų išlaidų lygio; 

• pateikti ir palyginti visą informaciją apie prevencines ir taisomąsias priemones, susijusias su 
sanglaudos srities išlaidomis, pagal fondus ir valstybes nares bei pranešti ir nurodyti finansinių pataisymų 
poveikį ir likutinį rizikos lygį; 

• 2014–2020 m. laikotarpiui nustatyti integruotą stebėjimo sistemą, apimančią prevencines 
priemones ir finansinius pataisymus; 

• nedelsiant pradėti naudoti gerokai sugriežtintas nuostatas 2014–2020 m. laikotarpiui ir, 
kur reikia, paskirti finansinius pataisymus. 

 

Pastabos leidėjams 

Sanglaudos politikos tikslas – sumažinti regionų išsivystymo lygio atotrūkį, restruktūrizuoti nuosmukį 
patiriančias pramonės sritis ir skatinti tarpvalstybinį, daugiašalį ir regioninį bendradarbiavimą Europos 
Sąjungoje. Tai yra pagrindinis ES investicijų finansavimo šaltinis, sudarantis maždaug 37 % visų išlaidų iš ES 
biudžeto. 2000–2006 m. programavimo laikotarpiu sanglaudos politikai buvo skirta maždaug 230 milijardų 
eurų, 2007–2013 m. – 346 milijardai eurų ir 2014–2020 m. – 349 milijardai eurų. 

Nors Komisija išlieka atsakinga už ES biudžeto vykdymą, faktinis ES lėšų ir programų valdymas ir kontrolė 
yra pavestas valstybių narių institucijoms, kurios atrenka paramos gavėjus ir paskirsto lėšas. Už klaidų 
aptikimą, ištaisymą ir jų prevenciją visų pirma atsako valstybės narės. Jei Komisija sužino, kad neteisėtos 
išlaidos buvo ar tikėtina, kad bus bendrai finansuojamos, ji gali įsikišti ir pataisyti jau bendrai finansuotas 
išlaidas arba užkirsti kelią būsimam bendram finansavimui. 

Specialioji ataskaita Nr. 4/2017: „ES biudžeto apsauga nuo neteisėtų išlaidų: 2007–2013 m. laikotarpiu 
Komisija dažniau naudojo prevencines priemones ir finansinius pataisymus sanglaudos srityje“ paskelbta 23 
ES kalbomis Europos Audito Rūmų interneto svetainėje eca.europa.eu. 

 

 

 


