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ŽODYNĖLIS 

Bendrųjų nuostatų reglamentas: 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, 

Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir 

Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros 

fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir 

žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas 

(EB) Nr. 1083/20061. 

Didelės apimties projektas: projektas, kurį sudaro ekonomiškai nedalomi darbai, kuriais 

atliekama tiksli techninė funkcija ir siekiama aiškiai nustatytų tikslų, ir kurio bendros išlaidos, 

į kurias atsižvelgiama nustatant fondų įnašą, viršija 50 milijonų eurų, o jei tai transporto 

projektas – 75 milijonus eurų. Kiekvienas projektas turi būti patvirtintas Komisijos. 

Dotacijos: tiesioginiai finansiniai įnašai (dovanojamos lėšos) iš biudžeto, skirti finansuoti 

veiksmams, kuriais siekiama padėti įgyvendinti tikslinę ES politikos dalį arba paremti 

institucijos, siekiančios bendrų Europos interesų arba turinčios tikslą, susijusį su ES politikos 

dalimi, veikimą. 

Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP): pagal šią priemonę nuo 2014 m. teikiama 

finansinė parama trims sektoriams: energetikos, transporto bei informacinių ir ryšių 

technologijų (IRT). Pagal EITP nustatomi šių trijų sričių investavimo prioritetai, kurie turėtų 

būti įgyvendinti per artimiausią dešimtmetį, pavyzdžiui, susiję su elektros energijos ir dujų 

koridoriais, atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimu, tarpusavyje sujungtais transporto 

koridoriais ir švaresnėmis transporto rūšimis, spartaus plačiajuosčio ryšio jungtimis ir 

skaitmeniniais tinklais. 

Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistema (ESS): valdžios sektorių suvestinė ESS 

statistika yra rengiama makrolygmeniu; ji naudojama kaip orientacinė sistema, kuria 

remiantis kuriama viešųjų finansų politika, įskaitant valstybių narių ataskaitas dėl atitikties 

                                                      

1 OL L 347, 2013 12 20, p. 320. 
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Mastrichto deficito ir skolos ribų kriterijams. Pagal 2013 m. gegužės 21 d. Tarybos 

reglamentą (EB) Nr. 549/2013 2010 m. ESS nuo 2014 m. rugsėjo mėn. taikoma visoms 

valstybėms narėms. 

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF): šiuo fondu siekiama stiprinti Europos Sąjungos 

ekonominę ir socialinę sanglaudą – padėti ištaisyti pagrindinius regionų pusiausvyros 

sutrikimus teikiant daugiausia įmonėms skirtą finansinę paramą infrastruktūrai kurti ir 

produktyvioms investicijoms, kuriomis skatinamas darbo vietų kūrimas. 

Europos strateginių investicijų fondas (ESIF): šis fondas – pirmasis Komisijos parengto 

Investicijų plano Europai (jis dar vadinamas J.-C. Junckerio planu) ramstis. Fondo tikslas – 

2015–2017 m. visoje ES sutelkti ne mažiau kaip 315 milijardų eurų ilgalaikių privačių ir 

viešųjų investicijų. Europos strateginių investicijų fondą EIB įsteigė kaip patikos fondą, 

įgaliotą neribotą laiką finansuoti rizikingesnes projektų dalis. Iki 16 milijardų eurų dydžio 

garantija, užtikrinta ES biudžetu, bus kompensuojama papildoma EIB prisiimta rizika. 

Valstybės narės gali prisidėti prie ESIF savo įnašais. ESIF lėšomis gali būti finansuojami 

bendro intereso projektai (BIP) arba kiti jungiamųjų linijų statybos projektai. Audito 

laikotarpiu dar nebuvo priimtas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl ESIF 

laikotarpio pratęsimo iki 2020 m. pabaigos ir ES biudžeto garantijos padidinimo iki 26 

milijardų eurų, taip pat dėl 500 milijardų eurų investicijų tikslo įgyvendinimo. 

Europos struktūriniai ir investicijų fondai (ESI fondai): ESI fondus sudaro penki atskiri 

fondai, kurių tikslas – sumažinti regionų disbalansą Sąjungoje remiantis politikos 

programomis, suderintomis su daugiametės finansinės programos (DFP) septynerių metų 

biudžeto laikotarpiu. Šie fondai yra: Europos regioninės plėtros fondas (ERPF), Europos 

socialinis fondas (ESF), Sanglaudos fondas (SF), Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai 

(EŽŪFKP) ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF). 

Europos VPP ekspertų centras (EVEC): remiamas Europos investicijų banko (EIB), šis centras 

bendradarbiauja su valstybėmis narėmis siekdamas vykdyti VPSP rinkos pokyčių sektoriuose 

ir nacionaliniu lygmeniu stebėjimą, taip pat teikia instituciniams gebėjimams stiprinti skirtą 

paramą, kad nacionalinės administravimo institucijos galėtų įgyvendinti VPSP projektus. 
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Finansinės priemonės: tai bendras terminas, taikomas sutartims, kurios jų turėtojui suteikia 

reikalavimo teisę įsipareigojančiojo asmens atžvilgiu. ES teikia paramą pagal tris finansinių 

priemonių rūšis: nuosavo kapitalo, paskolų ir garantijų priemones. Nuosavo kapitalo arba 

paskolų priemonės – tai investuotojo ir investicijų gavėjo arba skolintojo ir paskolos gavėjo 

sutartys. Garantijos – sutartys, kuriomis garantas garantuoja investuotojo arba skolintojo 

teises. 

Finansinis užbaigimas: momentas, kai yra pasirašyti visi VPSP finansavimo susitarimai ir 

patenkintos visos juose nustatytos būtinos sąlygos. Finansiškai užbaigus visas operacijas 

galima pradėti teikti projektui finansavimą ir naudoti kitų šaltinių lėšas (pavyzdžiui, paskolas, 

nuosavą kapitalą, dotacijas), kad būtų galima pradėti įgyvendinti projektą. 

JESSICA: Europos Komisijos iniciatyva, parengta bendradarbiaujant su EIB ir Europos Tarybos 

vystymo banku (ETVB). Pagal šią iniciatyvą remiama tvari miestų plėtra ir atkūrimas – 

parama teikiama įgyvendinant finansų inžinerijos priemones, numatytas 2006 m. liepos 11 d. 

Tarybos reglamente (EB) Nr. 1083/2006, nustatančiame bendrąsias nuostatas dėl Europos 

regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo2. 

Jungtinėmis lėšomis finansuojamas projektas: viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės 

(VPSP) projektas, vykdomas kartu naudojant ES lėšas ir privačių finansavimo šaltinių lėšas. 

Pasidalijamasis valdymas: ES biudžeto vykdymo metodas, kai Komisija, išlaikydama galutinę 

atsakomybę, jo vykdymo užduotis perduoda valstybėms narėms. 

Perkančiosios organizacijos: valstybės, regiono arba vietos valdžios institucijos arba įstaigos, 

kurių veikla reglamentuojama viešąja teise ir kurios, sudarydamos viešąsias sutartis ir 

rengdamos konkursus, privalo taikyti viešųjų pirkimų direktyvas. 

Programavimo laikotarpis: daugiametis laikotarpis, kuriuo planuojamos ir vykdomos 

struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo išlaidos. 

                                                      

2 OL L 210, 2006 7 31, p. 25. 
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Sanglaudos fondas (SF): Sanglaudos fondo tikslas – stiprinti Europos Sąjungos ekonominę ir 

socialinę sanglaudą finansuojant aplinkos ir transporto projektus valstybėse narėse, kuriose 

BNP vienam gyventojui sudaro mažiau nei 90 % ES vidurkio. 

Sverto poveikis: ES biudžeto ir nacionalinėmis viešosiomis lėšomis finansuojamų finansinių 

priemonių srityje sverto poveikis vertinamas pagal tai, kokią (viešojo ir privataus) 

finansavimo sumą buvo galima veiksmingai panaudoti siekiant suteikti finansinę paramą 

galutiniams gavėjams, palyginti su bendra priemonei skirta viešojo finansavimo (iš ES ir 

nacionalinių viešųjų lėšų) suma. 

Transeuropiniai transporto tinklai (TEN-T): tai planuojamų kelių, geležinkelių, oro ir vandens 

transporto tinklų Europoje visuma. TEN-T infrastruktūros plėtra yra glaudžiai susijusi su ES 

transporto politikos įgyvendinimu ir tolesne pažanga. Ji apima pagrindinį tinklą ir visuotinį 

tinklą – juos būtina baigti statyti atitinkamai iki 2030 ir 2050 m. 

Valdymo institucija: nacionalinė, regiono arba viešojo sektoriaus institucija (ar kita viešojo 

arba privačiojo sektoriaus įstaiga), kurią valstybė narė paskyrė veiksmų programai valdyti. Į 

šios institucijos funkcijas įeina finansuotinų projektų atranka, projektų įgyvendinimo 

stebėjimas ir ataskaitų apie finansinius aspektus ir pasiektus rezultatus teikimas Komisijai. 

Veiksmų programa (VP): veiksmų programoje nustatomi valstybės narės prioritetai ir 

konkretūs tikslai, taip pat tai, kaip nustatytu laikotarpiu (paprastai – 7 metų) finansuojant 

projektus bus naudojamas finansavimas (ES ir nacionalinis viešasis ir privatus bendras 

finansavimas). Šiais projektais turi būti padedama siekti tam tikrų tikslų, nustatytų veiksmų 

programos prioritetinės krypties lygmeniu. VP gali būti finansuojama ERPF, SF ir (arba) ESF 

lėšomis. Veiksmų programą rengia valstybė narė, o prieš atliekant bet kokius mokėjimus iš ES 

biudžeto ją turi patvirtinti Komisija. Veiksmų programos jų vykdymo laikotarpiu gali būti 

keičiamos tik tada, jeigu tam pritaria abi šalys. 

Viešieji pirkimai: procesas, per kurį valstybės, regiono ir vietos viešojo sektoriaus institucijos 

arba įstaigos, kurių veikla reglamentuojama viešąja teise, perka produktus, paslaugas ir 

viešuosius darbus, pavyzdžiui, susijusius su kelių tiesimu ar pastatų statyba. Viešųjų pirkimų 

taisyklės ir (arba) principai taikomi ir privačioms įmonėms, jeigu jos vykdo pirkimus, kurių 

didžioji dalis finansuojama viešosiomis lėšomis. 
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Viešojo sektoriaus komparatorius (VSK): plačiai naudojama palyginimo priemonė, kuria 

tikrinama, ar siūlomomis privačiomis investicijomis būtų suteikta ekonominė nauda, palyginti 

su įprastais viešaisiais pirkimais. 
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SANTRAUKA 

I. Įgyvendinant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės (VPSP) projektus šių abiejų 

sektorių pastangomis yra teikiamos prekės ir paslaugos, kurias paprastai teikia viešojo 

sektoriaus subjektai, ir kartu mažinami naudojant viešąsias lėšas taikomi privalomieji 

biudžeto apribojimai. Nuo XX amžiaus 10-ojo dešimtmečio ES finansiškai užbaigti 1 749 VPSP 

projektai, jų bendra vertė siekia 336 milijardus eurų. Daugiausia VPSP projektų įgyvendinta 

transporto srityje – 2016 m. jie sudarė trečdalį per tuos metus padarytų investicijų; šiek tiek 

mažiau VPSP projektų įgyvendinta sveikatos priežiūros ir švietimo srityse. 

II. Tačiau ES lėšos vis dar mažai naudojamos įgyvendinant VPSP projektus. Nors jau ne 

vienerius metus įgyvendinant Komisijos politiką (pavyzdžiui, pagal strategiją „Europa 2020“) 

skatinama taikyti VPSP metodą, kaip potencialiai veiksmingą būdą teikiant projektus, 

nustatėme, jog 2000–2014 m. ES finansavimas gautas tik 84-iems VPSP projektams – jiems 

skirta 5,6 milijardo eurų, o jų bendros išlaidos siekė 29,2 milijardo eurų. Struktūrinių fondų ir 

Sanglaudos fondo dotacijos buvo pagrindinis ES finansavimo šaltinis, taip pat naudotasi 

finansinėmis priemonėmis – dažnai jos įgyvendintos bendradarbiaujant su Europos 

investicijų banku (EIB). 

III. Išnagrinėjome 12 ES bendrai finansuotų Airijos, Graikijos, Ispanijos ir Prancūzijos VPSP 

projektų, įgyvendintų kelių transporto bei informacinių ir ryšių technologijų (IRT) srityse. 

Valstybėse narėse, kuriose lankytasi, patirta apie 70 % visų ES remiamų VPSP projektų išlaidų 

(29,2 milijardo eurų). Vertinome, ar įgyvendinus audituotus projektus buvo įmanoma patirti 

naudą, kurią tikimasi gauti taikant VPSP metodą, ar tie projektai buvo grindžiami patikima 

analize ir tinkamais metodais, taip pat ar apskritai valstybių narių, kuriose lankytasi, 

institucinės ir teisinės sistemos buvo tinkamos VPSP projektams sėkmingai įgyvendinti. 

Apskritai nustatėme, kad: 

- taikydamos VPSP metodą viešojo sektoriaus institucijos turėjo galimybę surengusios 

vieną konkurso procedūrą įsigyti didelės apimties infrastruktūrą, tačiau dėl šio metodo 

taikymo padidėjo nepakankamos konkurencijos rizika, taigi susilpnėjo perkančiųjų 

institucijų derybinė pozicija. 
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- Vykdant VPSP viešuosius pirkimus, dažniausiai būtinos derybos dėl aspektų, kurios 

paprastai nėra tradicinių pirkimų dalis, todėl tai užima daugiau laiko nei tradicinių 

projektų atveju. Iš 12 audituotų projektų, kurių pirkimų trukmė buvo 5–6,5 metų, 

trečdalis buvo paveikti rimtų vėlavimų. 

- Panašiai, kaip ir įprasti projektai, per dauguma audito metu tikrintų VPSP projektų tam 

tikru požiūriu buvo įgyvendinami labai neveiksmingai – būta vėlavimo atvejų statybos 

etapu, taip pat labai padidėjo projektų išlaidos. Apskritai įgyvendinant septynis iš 

devynių užbaigtų projektų (bendros šių projektų išlaidos siekė 7,8 milijardo eurų) buvo 

vėluojama nuo dviejų iki 52 mėn. Be to, penkiems audito metu tikrintiems Graikijos ir 

Ispanijos automagistralių projektams užbaigti papildomai prireikė beveik 1,5 milijardo 

eurų viešųjų lėšų – apie 30 % šios sumos (t. y. 422 milijonai eurų) suteikė ES. Mūsų 

nuomone, kalbant apie naudą, kurią buvo galima pasiekti, šios lėšos panaudotos 

neveiksmingai. 

- Dar svarbiau tai, kad Graikijoje (ji neabejotinai yra didžiausią ES įnašą, t. y. 59 % visos ES 

skirtos sumos, kitaip tariant – 3,3 milijardo eurų, gavusi šalis) vienam kilometrui 

tenkančios trijų vertintų automagistralių išlaidos padidėjo beveik 69 %, o projektų 

apimtis sumažėjo beveik 55 %. Iš esmės taip atsitiko dėl finansų krizės ir dėl to, kad 

viešojo sektoriaus partneris prastai parengė projektus, – tai lėmė skubotą ir 

nepakankamai veiksmingą sutarčių su privačiais koncesininkais įgyvendinimą. 

- Įprasti su infrastruktūra susiję VPSP projektai, kurių didelė apimtis, išlaidos ir trukmė, 

turi būti rengiami ir įgyvendinami itin stropiai. Tačiau nustatėme, kad išankstinės 

analizės buvo grindžiamos pernelyg optimistiniais planuojamos infrastruktūros 

paklausos ir naudojimo ateityje scenarijais, tai lėmė, kad projektų infrastruktūros 

naudojimo rodikliai iki 69 % (IRT) ir 35 % (automagistralių) mažesni nei prognozuota. 

Neatsižvelgiama į neišvengiamą riziką, kad baigtos statyti Graikijos automagistralės gali 

būti naudojamos gerokai mažiau nei planuota. 

- Pagirtina tai, kad devynių užbaigtų audituotų projektų paslaugų ir priežiūros lygis yra 

tinkamas ir esama galimybių šį lygį išlaikyti per likusį projektų įgyvendinimo laiką. 
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- Kalbant apie daugumą audituotų projektų, VPSP grindžiamas finansavimo metodas 

pasirinktas neatlikus išankstinės lyginamosios kitų pasirinkčių analizės (atliktos, 

pavyzdžiui, naudojantis viešojo sektoriaus komparatoriumi), taigi nebuvo įrodyta, jog 

pasirinkus būtent šį metodą būtų pasiekta didžiausia ekonominė nauda ir apsaugotas 

viešasis interesas užtikrinant vienodas sąlygas taikyti VPSP metodą ir vykdyti įprastus 

viešuosius pirkimus. 

- Dažni atvejai, kai rizika viešojo ir privačiojo sektorių partneriams paskirstyta netinkamai, 

nenuosekliai ir neveiksmingai, o atlygis už privačiojo sektoriaus partnerio rizikos kapitalą 

(iki 14 %) ne visada atitiko patirtą riziką. Be to, daugumą iš šešių per auditą nagrinėtų 

IRT projektų buvo sudėtinga įgyvendinti ilgu sutarties laikotarpiu, kadangi šiems 

projektams turėjo įtakos spartūs technologijų pokyčiai. 

IV. Kad VPSP projektai būtų sėkmingai įgyvendinti, reikalingi stiprūs administraciniai 

gebėjimai – jie gali būti užtikrinti tik nustačius tinkamas institucines ir teisines sistemas, taip 

pat įgijus ilgalaikės VPSP projektų įgyvendinimo patirties. Nustatėme, kad šiuo metu tinkami 

administraciniai gebėjimai užtikrinti tik keliose ES valstybėse narėse. Taigi situacija neatitinka 

ES tikslo didesnę dalį ES lėšų įgyvendinti pagal jungtinėmis lėšomis finansuojamus projektus, 

įskaitant VPSP projektus. 

V. ES finansavimą naudojant VPSP projektams įgyvendinti yra taikomi papildomi 

reikalavimai ir kyla daugiau neaiškumų. Be to, renkantis VPSP grindžiamą finansavimo 

metodą svarbų vaidmenį atlieka tai, kad VPSP projektai gali būti įtraukti į apskaitą 

nebalansiniuose straipsniuose, tačiau dėl šios praktikos taip pat kyla rizika, jog gali sumažėti 

ekonominė nauda ir skaidrumas. 

Todėl rekomenduojame Komisijai: 

a) neskatinti intensyviau ir plačiau taikyti VPSP metodo, kol nebus išspręstos nustatytos 

problemos ir sėkmingai įgyvendintos toliau pateiktos rekomendacijos; 

b) mažinti finansinį vėlavimo ir naujų derybų rengimo poveikį viešojo sektoriaus partnerio 

dengiamoms VPSP projektų išlaidoms; 
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c) Renkantis VPSP grindžiamą finansavimo metodą remtis patikimomis lyginamosiomis 

analizėmis, atliktomis siekiant nustatyti geriausią viešųjų pirkimų modelį; 

d) nustatyti aiškią VPSP politiką bei strategijas; 

e) patobulinti ES sistemą siekiant veiksmingiau įgyvendinti VPSP projektus. 
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ĮVADAS 

Kas yra VPSP? 

1. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) terminą „viešojo ir 

privačiojo sektorių partnerystės“ apibrėžia taip: ilgalaikiai sutartimi įforminti valdžios 

sektoriaus partnerio ir privačiojo sektoriaus partnerio susitarimai, pagal kuriuos pastarasis 

teikia ir finansuoja viešąsias paslaugas naudodamas ilgalaikį turtą ir dalydamasis susijusia 

rizika3. Iš šios plačios apibrėžties matyti, kad VPSP gali būti sudaroma siekiant įvairiausių 

tikslų įvairiuose sektoriuose, kaip antai transporto, socialinio būsto ir sveikatos priežiūros 

sektoriuose, taip pat ši partnerystė gali būti sudaroma įvairiais būdais. 

2. VPSP projektai savo pobūdžiu ir rezultatais nesiskiria nuo projektų, įgyvendinamų 

taikant įprastas viešųjų pirkimų procedūras, tačiau esama tam tikrų su projektų ir sutarčių 

valdymu susijusių skirtumų. Pagrindinis VPSP projektų ir įprastų projektų skirtumas tas, kad 

viešojo ir privačiojo sektorių partneriai dalijasi rizika. Iš esmės įgyvendinant VPSP projektą 

riziką turėtų prisiimti šalis, turinti geriausias galimybes ją valdyti, – taip būtų galima užtikrinti 

geriausią rizikos perskirstymo ir kompensacijų, skiriamų riziką prisiimančiai šaliai, 

pusiausvyrą. Dažnai privačiojo sektoriaus partneris yra atsakingas už riziką, susijusią su 

infrastruktūros projektavimu, statyba, finansavimu, eksploatavimu ir priežiūra, o viešojo 

sektoriaus partneris paprastai prisiima su reguliavimu ir politika susijusią riziką. 

3. Dažniausia VPSP yra sudaroma projektavimo, statybos, finansavimo, priežiūros ir 

eksploatavimo (PSFPE) susitarimu (angl. „Design-Build-Finance-Maintain-Operate“, 

DBFMO)4. Šiuo atveju privačiajam partneriui pavedama įgyvendinti visus projekto etapus – 

nuo infrastruktūros projektavimo iki jos statybos, eksploatavimo ir priežiūros, įskaitant lėšų 

rinkimą. Ši ilgojo laikotarpio perspektyva vadinama viso gyvenimo požiūriu (angl. „life-time 

approach“). 

                                                      

3 EBPO, „Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės viešojo valdymo principai“ (angl. „Principles of 
Public Governance of Public-Private Partnerships“), 2012 m. 

4 Trys pagrindinės VPSP rūšys yra šios: a) koncesija, kai dažniausia galutiniai paslaugos naudotojai 
tiesiogiai moka privačiojo sektoriaus partneriui, o viešojo sektoriaus atlygis neskiriamas arba 
skiriamas sumažintas atlygis; b) bendroji įmonė, arba institucinė VPSP, kai, sukūrus trečią 
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4. 1 diagramoje grafiškai pavaizduoti įvairūs PSFPE susitarimu grindžiamos VPSP 

įgyvendinimo etapai – nurodyta atitinkamai viešojo ir privačiojo sektorių partnerių 

atsakomybė kiekvienu etapu. Kai tik užbaigiamas statybos etapas, viešojo sektoriaus 

partneris pradeda mokėti šaliai, atstovaujančiai privačiajam sektoriui, įmokas už naudojimąsi 

paslauga. Paprastai įmokų dydis skiriasi atsižvelgiant į infrastruktūros prieinamumą 

(infrastruktūros prieinamumu grindžiama VPSP) arba į tai, kiek infrastruktūra yra naudojama 

(paklausa grindžiama VPSP), siekiant užtikrinti, kad per visą projekto įgyvendinimo laiką būtų 

laikomasi reikiamų kokybės standartų. 

                                                      

bendrovę, viešojo ir privačiojo sektoriaus subjektai tampa suinteresuotaisiais subjektais; c) 
sutartimi įforminta VPSP, kai šalių santykiai reguliuojami sutartimi. 
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1 diagrama. Infrastruktūros prieinamumu grindžiamos įprastos VPSP pagal PSFPE 

susitarimą5 sistema 

 

Šaltinis: Europos Audito Rūmai. 

VPSP metodo taikymo motyvai 

5. Remiantis susijusia literatūra ir mokslinių tyrimų išvadomis6, VPSP metodas dažniausia 

taikomas siekiant galimos naudos, palyginti su nauda, pasiekiama vykdant įprastus viešuosius 

pirkimus. Ta nauda gali būti: 

                                                      

5 VPSP susitarimai, pagal kuriuos viešojo sektoriaus partneris moka privačiojo sektoriaus 
partneriui už teikiamas paslaugas. 

6 Žr., pavyzdžiui, Pasaulio banko VPSP infrastruktūros išteklių centro informaciją; EVEC, „VPSP 
nefinansinė nauda. Sąvokų ir metodikos apžvalga“ (angl. „The Non-Financial Benefits of PPPs-A 
review of Concepts and methodology“), 2011 m. birželio mėn.; EBPO leidinio apie biudžeto 
valdymą (angl. „Journal on Budgeting“), 2011/1 tomą, „Kaip pasiekti ekonominę naudą? VPSP 
viešųjų pirkimų ir įprastų su infrastruktūra susijusių viešųjų pirkimų palyginimas“ (angl. „How To 
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a) galimybė anksčiau įgyvendinti planuotą kapitalo investicijų programą, kadangi taikant 

VPSP metodą gali atsirasti svarbus papildomas finansavimo šaltinis, kurio lėšomis būtų 

papildomi įprasti biudžeto paketai; 

b) galimybė greičiau užbaigti atskirus projektus ir taip pasiekti didesnį projektų 

įgyvendinimo efektyvumą; 

c) galimybė su privačiojo sektoriaus partneriu pasidalyti riziką ir optimizuoti išlaidas per 

visą projektų įgyvendinimo laiką; 

d) galimybė taikant viso gyvenimo požiūrį užtikrinti geresnį priežiūros ir paslaugų lygį, 

palyginti su įprastais projektais; 

e) galimybė atliekant nuodugnų projektų vertinimą ir nustatant jų optimalią apimtį 

veiksmingiausiai naudotis viešajame ir privačiajame sektoriuose sukaupta praktine 

patirtimi. 

6. Be to, taikant ES apskaitos sistemą (2010 m. ESS)7, tam tikromis aplinkybėmis viešojo 

sektoriaus subjektų dalyvavimas VPSP projektuose gali būti apskaitomas nebalansiniuose 

straipsniuose. Taip skatinama rinktis VPSP grindžiamą finansavimo modelį siekiant užtikrinti 

geresnę atitiktį euro konvergencijos kriterijams (jie dar vadinami Mastrichto kriterijais)8. 

                                                      

Attain Value for Money: Comparing PPP and Traditional Infrastructure Public Procurement“); 
EVEC, „VPSP. Viešojo sektoriaus motyvai ir uždaviniai“ (angl. „PPP Motivations and challenges 
for the Public Sector“), 2015 m. spalio mėn. 

7 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 549/2013 dėl 
Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (2010 m. ESS) (OL L 174, 
2013 6 26, p. 1), nuo 2014 m. rugsėjo mėn. taikomas visose valstybėse narėse. 

8 Euro konvergencijos kriterijai, taip pat vadinami Mastrichto kriterijais, yra grindžiami Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 140 straipsniu. Valstybės narės privalo užtikrinti atitiktį šiems 
kriterijams, kad galėtų pereiti į trečiąjį ekonominės ir pinigų sąjungos etapą ir įsivesti eurą. 
Fiskaliniai kriterijai yra šie: kad finansinių metų pabaigoje metinio valdžios sektoriaus deficito 
santykis neviršytų 3 % BVP pagal rinkos kainas ir kad valstybės skolos ir BVP santykis neviršytų 
60 %. 
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Europos VPSP rinka 

7. Remiantis Europos VPP ekspertų centro (EVEC) duomenimis, 1990–2016 m. ES VPSP 

rinkoje finansiškai užbaigti 1 749 VPSP projektai, o jų bendra vertė siekė 336 milijardus eurų. 

Iki finansų ir ekonomikos krizės VPSP rinkos apimtis sparčiai didėjo, tačiau nuo 2008 m. naujų 

VPSP projektų skaičius gerokai sumažėjo (žr. 2 diagramą). 2016 m. bendra 64-ių ES rinkoje 

finansiškai užbaigtų VPSP sandorių vertė siekė 10,3 milijardo eurų. Dauguma projektų 

įgyvendinti transporto sektoriuje – 2016 m. šiame sektoriuje padaryta trečdalis visų 

investicijų pagal VPSP projektus; šiek tiek mažiau projektų įgyvendinta sveikatos priežiūros ir 

švietimo sektoriuose. 

2 diagrama. 1990–2016 m. ES VPSP projektų rinka 

 

Šaltinis: Europos Audito Rūmai; duomenys parengti remiantis EVEC pateikta informacija. 

8. Kaip matyti iš 3 diagramos, iš esmės ES VPSP projektų rinka yra sutelkta Jungtinėje 

Karalystėje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Portugalijoje ir Vokietijoje – šiose šalyse 1990–2016 m. 

įgyvendintų projektų vertė siekė 90 % visos rinkos vertės. Kai kurios valstybės narės 

įgyvendino daug VPSP projektų, pavyzdžiui: Jungtinė Karalystė minėtu laikotarpiu įgyvendino 
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daugiau nei 1 000 VPSP projektų, jų vertė siekė beveik 160 milijardų eurų; Prancūzija 

įgyvendino 175 VPSP projektus, jų vertė siekė beveik 40 milijardų eurų; tačiau 13 iš 28 

valstybių narių įgyvendino mažiau nei penkis VPSP projektus. 

3 diagrama. 1990–2016 m. ES VPSP projektų rinka pagal valstybes nares 

 

Šaltinis: Europos Audito Rūmai; duomenys parengti remiantis EVEC pateikta informacija. 

VPSP projektai ir ES lėšos 

9. VPSP projektai, kuriems įgyvendinti kartu naudojamos ES lėšos ir privačių finansavimo 

šaltinių lėšos, vadinami jungtinėmis lėšomis finansuojamais VPSP projektais. Naudodamas ES 

lėšas VPSP projektui finansuoti, viešasis sektorius gali padidinti projekto prieinamumą, nes 

taip mažėja reikiamo finansavimo dydis. 

10. Matyti tendencija, kad sverto poveikis pasireiškia stipriau, kai viešosios ir privačių 

finansavimo šaltinių lėšos naudojamos taikant VPSP metodą. Pavyzdžiui, strategijoje 

„Europa 2020“9 pabrėžiama VPSP svarba. Remiantis šia strategija, finansinių išteklių 

sutelkimas derinant privačiojo ir viešojo sektorių lėšas ir kuriant naujoviškas priemones 

                                                      

9 Komisijos komunikatas „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“, 
COM(2010) 2020 final. 
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siekiant finansuoti reikiamas investicijas yra vienas iš pagrindinių aspektų, į kurį Europa 

privalo atsižvelgti, kad pasiektų strategijos „Europa 2020“ tikslus. 

11. 2011 m. Komisijos baltojoje knygoje dėl transporto10, be kita ko, valstybės narės 

raginamos daugiau taikyti VPSP metodą, taip pat pripažįstama, kad ši sistema tinka ne 

visiems projektams. Be to, šioje baltojoje knygoje pripažįstama, kad finansinėmis 

priemonėmis gali būti platesniu mastu sustiprintas VPSP finansavimas. 

12. 2014–2020 m. daugiametėje finansinėje programoje Komisija daug dėmesio skyrė 

intensyvesniam viešųjų lėšų naudojimui kartu su privačiomis lėšomis, taip pat su tuo 

susijusiam galimam VPSP vaidmeniui. 

13. Tiek 2014–2020 m. skirtame Bendrųjų nuostatų reglamente (BNR), tiek Europos 

infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) reglamente11 VPSP laikoma potencialiai veiksminga 

infrastruktūros projektų, kuriais užtikrinama, kad viešosios politikos tikslai būtų pasiekti 

sutelkiant įvairius viešuosius ir privačiuosius išteklius, įgyvendinimo priemone. 

14. 2015 m. patvirtintame Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) reglamente taip pat 

numatyta naudoti įvairius finansinius produktus, siekiant sutelkti privačias investicijas. ESIF 

taip pat gali būti naudojamas remti VPSP12. 

ES remti projektai iki 2014 m. 

15. Šio audito (2016 m. balandžio mėn.) tikslu rinkdami duomenis apie ES remiamus VPSP 

projektus nustatėme, kad 2000–2014 m. įgyvendinti 84 jungtinėmis lėšomis finansuoti VPSP 

                                                      

10 COM(2011) 144 final, 2011 m. kovo 28 d., Baltoji knyga „Bendros Europos transporto erdvės 
kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos transporto sistemos 
kūrimas“, p. 28. 

11 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1316/2013, kuriuo 
sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 
Nr. 913/2010 bei panaikinami reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010 (OL L 348, 
2013 12 20, p. 129). 

12 2015 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/1017 dėl Europos 
strateginių investicijų fondo, Europos investavimo konsultacijų centro ir Europos investicinių 
projektų portalo, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013 
nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo (OL L 169, 2015 7 1, p. 1). 
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projektai; bendros šių projektų išlaidos siekė 29,2 milijardo eurų, o ES įnašas – 5,6 milijardo 

eurų. Lig šiol daugiausia ES įnašų yra gavusi Graikija (59 % visų įnašų, arba 3,3 milijardo 

eurų). 13-oje valstybių narių neįgyvendinta nė vieno ES remiamo VPSP projekto (žr. I priedą). 

Remiantis 1 lentelės duomenimis, daugiausia (88 %) bendrų išlaidų patirta transporto 

sektoriuje, IRT sektoriuje jų patirta apie 5 %, o visuose kituose sektoriuose (laisvalaikio, 

vandens paslaugų, aplinkos ir kt.) – 7 %. 

1 lentelė. 2000–2014 m. ES remiamiems VPSP projektams skirtos lėšos (milijonai eurų, 

pagal sektorius) 

Sektoriai Projektų skaičius Bendros išlaidos % ES įnašas % 
Transportas 24 25 538 87 4 555 81 
IRT 28 1 740 6 472 8 
Visi kiti sektoriai 32 1 964 7 613 11 
Iš viso 84 29 242 100 5 640 100 

Šaltinis: Europos Audito Rūmai; duomenys parengti remiantis Komisijos, EVEC ir atrinktų valstybių 
narių pateiktais duomenimis. 

16. 2000–2014 m. struktūrinių fondų ir SF dotacijos buvo pagrindinis VPSP projektams skirto 

ES finansavimo šaltinis (finansuoti 67 iš 84 projektų). Komisija skyrė paramą kitiems 17 VPSP 

projektų taikydama finansines priemones (dažnai – bendradarbiaudama su EIB) () s: 

a) šešiems VPSP projektams parama skirta pagal transeuropinių transporto tinklų 

projektams skirtą paskolų garantijų priemonę (TTPGP) ir keturiems pagal projektų 

obligacijų iniciatyvos (POI)13 priemones – pagal bendradarbiavimo susitarimus su 

Komisija šias priemones įgyvendino ir valdė EIB; 

                                                      

13 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 680/2007, 
nustatantis bendrąsias taisykles dėl Bendrijos finansinės paramos teikimo transeuropinių 
transporto ir energetikos tinklų srityse (OL L 162, 2007 6 22, p. 1), iš dalies pakeistas 2012 m. 
liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 670/2012. 
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b) keturi VPSP projektai finansuoti fondo „Marguerite“14 lėšomis; šis fondas – tai EIB, 

nacionalinių skatinamojo finansavimo bankų ir Komisijos iniciatyva, kuria siekiama 

skatinti investicijas į nuosavą kapitalą įgyvendinant ES infrastruktūros projektus; 

c) trys VPSP projektai finansuoti pagal Bendros Europos paramos tvarioms investicijoms į 

miestų teritorijas (JESSICA) iniciatyvą. 

17. Komisijos teigimu15, taikant finansines priemones, kaip antai TTPGP, ir skiriant 

tiesiogines ES investicijas (80 milijonų eurų) į fondą „Marguerite“ turėtų padidėti TEN-T 

infrastruktūros diegimo mastas ir tempas, taip pat TEN-T fondų sverto poveikis. 

Naujausi pokyčiai 

18. Šiek tiek vėliau, 2015 m., Komisija ir EIB oficialiai pradėjo įgyvendinti EITP skolos 

priemonę – pagal šią priemonę buvo toliau plėtojami pagal TTPGP ir POI anksčiau sukurti 

portfeliai ir ši priemonė yra jais grindžiama. Audito metu buvo kuriama EITP nuosavo 

kapitalo priemonė; jos tikslas – teikti nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo finansavimą 

mažesniems ir rizikingesniems projektams. 

19. Nuo 2015 m. VPSP projektai taip pat finansuojami Komisijos ir EIB bendra iniciatyva 

sukurto ESIF lėšomis. 18 iš visų nuo 2017 m. birželio mėn. patvirtintų 224 projektų priskirti 

prie VPSP projektų. 

                                                      

14 2010 m. vasario 25 d. Komisijos sprendimas C(2010) 941 dėl Europos Sąjungos dalyvavimo 
2020 m. Europos energetikos, kovos su klimato kaita ir infrastruktūros fonde (fonde 
„Marguerite“). 

15 2010 m. Komisijos sprendimas C(2010) 796 final, kuriuo nustatoma finansinės paramos skyrimo 
transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) srityje 2010 m. metinė darbo programa. 
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AUDITO APIMTIS IR METODAS 

20. Pagrindinis mūsų audito tikslas buvo išsiaiškinti, ar ES finansuoti VPSP projektai buvo 

veiksmingai valdomi ir ar juos įgyvendinant pasiekta tinkama ekonominė nauda; atliekant 

auditą atsižvelgta į tendenciją, kad sverto poveikis pasireiškia stipriau, kai viešosios ir 

privačių finansavimo šaltinių lėšos naudojamos taikant VPSP metodą. Visų pirma 

nagrinėjome, ar: 

a) įgyvendinus audituotus projektus buvo įmanoma patirti naudą, kurią tikimasi gauti 

taikant VPSP metodą (žr. 24–46 dalis); 

b) audituoti projektai buvo pagrįsti patikima analize ir tinkamais metodais (žr. 47–59 dalis); 

c) apskritai valstybių narių, kuriose buvo atliekamas auditas, institucinės ir teisinės 

sistemos buvo tinkamos VPSP projektams sėkmingai įgyvendinti (žr. 60–76 dalis). 

21. Audito darbas buvo atliekamas 2016 m. gegužės mėn. – 2017 m. rugsėjo mėn. 

Komisijoje (Mobilumo ir transporto, Regioninės ir miestų politikos, Ekonomikos ir finansų 

reikalų GD bei Eurostate) ir keturiose valstybėse narėse: Prancūzijoje, Airijoje, Graikijoje ir 

Ispanijoje. 

22. Nagrinėjome susijusią politiką, strategijas, teisės aktus ir projektų dokumentus; 

rengėme apklausas Komisijoje ir keturių valstybių narių viešojo sektoriaus institucijose, taip 

pat atlikome 12-os ES bendrai finansuotų VPSP projektų – šešių kelių transporto srities 

projektų ir šešių IRT srities projektų16 – patikras vietoje (žr. 4 diagramą ir III priedą); 

projektai buvo atrinkti iš nustatytos 84-ių ES remiamų VPSP projektų populiacijos (žr. 15 

dalį). 

                                                      

16 Kadangi įvairiose valstybėse narėse VPSP sąvoka yra skirtingai aiškinama ir apibrėžiama 
(pavyzdžiui, Graikijoje koncesija laikoma VPSP, o Prancūzijoje – ne), audito grupė rėmėsi 
platesniu VPSP sąvokos aiškinimu, pagal kurį viešojo ir privačiojo sektorių partnerių įvairių rūšių 
bendradarbiavimas daugiamečiu pagrindu taip pat laikomas VPSP. Taigi atrinkome du Airijos IRT 
projektus, kurių Airijos institucijos oficialiai nelaikė VPSP projektais ir kurių viešieji pirkimai 
nebuvo vykdomi VPSP sutarčių pagrindu, tačiau šie projektai turi tam tikrų VPSP būdingų 
ypatybių. 
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23. Audito grupei atrinkus šiuos projektus pasiekta tokia aprėptis: 

a) atrinktose valstybėse narėse patirtos išlaidos sudarė apie 70 % visų ES finansuotų VPSP 

projektų išlaidų 2000–2014 m. laikotarpiu (20,40 iš 29,2 milijardo eurų), o ES įnašai – 

71 % visų ES įnašų į VPSP projektus (4,0 iš 5,6 milijardo eurų) (žr. I priedą); 

b) transporto ir IRT sektoriuose patirtos išlaidos sudarė 93 % visų ES finansuotų VPSP 

projektų išlaidų (27,3 iš 29,2 milijardo eurų) (žr. 1 lentelę); 

c) bendros atrinktų projektų išlaidos siekė 9,6 milijardo eurų, o visa ES įnašų suma – 2,2 

milijardo eurų (žr. III priedą); 

d) atrinkti projektai finansuoti struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo lėšomis, taip pat 

pagal finansines priemones. 
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4 diagrama. 12 per šį auditą vertintų ES bendrai finansuotų VPSP projektų 

 

Šaltinis: Europos Audito Rūmai. 

PASTABOS 

Įgyvendinant audituotus VPSP projektus atsirado galimybė greičiau įgyvendinti politiką, 

gerų eksploatavimo ir priežiūros standartų galimybė, tačiau ne visada buvo veiksmingai 

pasiekta galima jų nauda 

24. Nagrinėjome, ar įgyvendinus audituotus projektus buvo įmanoma patirti galimą naudą, 

susijusią su savalaikiu projektų įgyvendinimu ir biudžetu, taip pat nagrinėjome, kiek buvo 

naudotasi pastatyta infrastruktūra. 

Le numérique au service des Girondins
SPTHD Communauté de l’agglomération de Pau
Pyrénées
Plačiajuosčio ryšio diegimas Merto ir Mozelio
departamente
Hautes-Pyrénées numériques
Nacionalinė plačiajuosčio ryšio diegimo sistema
Miesto ryšių tinklai 

Automagistralės N17 / N18

Centrinė automagistralė (E-65)
„Olympia“ automagistralė
„Moreas“ automagistralė

Automagistralė A-1
Automagistralė C-25

TransportasIRT
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Taikydamos VPSP grindžiamą finansavimo metodą viešojo sektoriaus institucijos turėjo 

galimybę surengusios vieną procedūrą įgyvendinti didelės apimties infrastruktūros planus 

25. Rengiant įprastus viešuosius prikimus didelės apimties infrastruktūros projektuose 

dalyvaujančios privačios bendrovėms yra mokama statybos etapu ir paprastai jis trunka 

kelerius metus. Taigi viešojo sektoriaus institucijos privalo numatyti pakankamus biudžeto 

išteklius visiems statybos darbams finansuoti per palyginti trumpą laiką. Nesant pakankamo 

finansavimo projektai gali būti skaidomi į keletą atskirų dalių, kurių viešieji pirkimai vykdomi 

skirtingais metais, atsižvelgiant į biudžeto galimybes, todėl visos infrastruktūros statybos 

darbai vyksta daug metų. 

26. Kita vertus, paprastai taikant VPSP metodą reikalaujama, kad privačiojo sektoriaus 

partneris finansuotų visus statybos darbus, o paskui viešojo sektoriaus partneris arba 

naudotojai sutarties vykdymo laikotarpiu, kuris paprastai trunka daugiau nei 20, o dažnai ir 

30 metų, kompensuoja privačiojo sektoriaus partnerio patirtas išlaidas. Taip viešojo 

sektoriaus partneris turi galimybę iš karto pradėti visos infrastruktūros statybą, taigi ir 

paspartinti jos užbaigimą bei pasiekti, kad būtų galima greičiau patirti visą visos 

infrastruktūros teikiamą naudą. 

27. Būtent taip buvo įgyvendinami per audituoti Airijos, Graikijos ir Ispanijos 

automagistralių projektai – visų šių projektų viešieji pirkimai buvo vykdomi surengus vieną 

konkurso procedūrą. Pavyzdžiui, Graikijos institucijos pasirinko VPSP grindžiamą finansavimo 

metodą, kad turėtų galimybę gauti privatų finansavimą; šių institucijų manymu, be šių lėšų 

jos nebūtų galėjusios pradėti įgyvendinti projektų. Taigi 744 km kelių (174 km – centrinės, 

365 km – „Olympia Odos“ ir 205 km – „Moreas“ automagistralės) statybos ir (arba) 

modernizavimo darbai buvo nupirkti surengus tik tris konkurso procedūras – tai visiškai 

skiriasi nuo Graikijos ankstesnės automagistralių statybos taikant įprastas viešųjų pirkimų 

procedūras patirties. Pavyzdžiui, dvi „Olympia“ automagistralės ankstesnės atkarpos (jų 

bendras ilgis – 82 km) buvo statomos 20 metų ir dėl jų surengta 31 viešųjų pirkimų 
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procedūra17. Tačiau dviejų iš visų audituotų projektų apimtis įgyvendinimo laikotarpiu 

gerokai sumažėjo (žr. 3 lentelę). 

Dėl didelės apimties VPSP projektų viešųjų pirkimų padidėjo nepakankamos konkurencijos 

rizika ir kartais buvo labai vėluojama šiuos pirkimus užbaigti 

28. Įprasti darbų atlikimo projektai gali būti skaidomi dalimis siekiant pritraukti daugiau 

konkurso dalyvių, tačiau, kalbant apie VPSP projektus, turi būti nustatytas minimalus 

projekto dydis siekiant pagrįsti pirkimo išlaidas ir lengviau pasiekti masto ekonomiją – ji 

būtina eksploatavimo ir priežiūros veiksmingumui padidinti. Tačiau jei projekto apimtis labai 

didelė, kartais tai gali lemti konkurencijos sumažėjimą, nes paprastai nedaug bendrovių yra 

finansiškai pajėgios pateikti pasiūlymą. Kai sutarčių vertė labai didelė, tik keli, o galbūt vos 

vienas veiklos vykdytojas gali pasiūlyti visus prašomus produktus ar paslaugas; tai gali lemti 

perkančiosios institucijos priklausomumą nuo šių veiklos vykdytojų. 

29. Tai matyti, pavyzdžiui, iš centrinės Graikijos automagistralės projekto, kurio visa 

planuotų išlaidų suma buvo 2 375 milijonai eurų, atvejo. Pasiūlymus pateikė dvi iš keturių 

pakviestų bendrovių, tačiau galutiniu viešųjų pirkimų etapu buvo vertintas tik vienas 

pasiūlymas. Jei būtų vertinti bent du pasiūlymai, viešojo sektoriaus partnerio derybinė 

pozicija būtų buvusi geresnė ir jis būtų galėjęs derėtis dėl palankesnių sutarties sąlygų. 

30. Kad būtų galima skirti VPSP pirkimo sutartį, būtina nustatyti visus aspektus, susijusius su 

projekto įgyvendinimu, finansavimu, infrastruktūros eksploatavimu ir priežiūra, įskaitant 

rodiklius ir veiklos rezultatų vertinimo sistemas (paprastai jie nėra įtraukiami vykdant 

įprastus projektų viešuosius pirkimus ir dažniausia jiems nustatyti ir suderinti reikia daugiau 

laiko), ir dėl jų susitarti. VPSP projekto atveju nenumatyto vėlavimo priežastis taip pat gali 

būti tai, kad privačiojo sektoriaus partneriui reikia surinkti lėšas projektui finansuoti. Airijos 

automagistralės N17 / N18 projekto viešieji pirkimai truko penkerius metus ir tai yra gerokai 

ilgiau net už vidutinį 15 mėnesių laikotarpį – paprastai tiek laiko Airijoje trunka VPSP projektų 

                                                      

17 64 km ilgio kelio atkarpai Elefsina–Korintas modernizuoti, kad ji atitiktų automagistralės 
standartus, prireikė 20 metų (1986–2006 m.) ir šis projektas įgyvendintas sudarius 21 viešojo 
pirkimo sutartį. Panašiai 18 km ilgio Patrų aplinkkelio atkarpos statyba įrengiant automagistralę 
truko 11 metų (1991–2002 m.), projektas įgyvendintas sudarius 10 viešojo pirkimo sutarčių. 
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viešieji pirkimai. Dėl finansų krizės nulemto likvidumo stygiaus privačiojo sektoriaus 

partneriui buvo sunkiau rasti pakankamų finansavimo šaltinių projektams finansiškai užbaigti 

ir dėl to buvo vėluojama ne mažiau kaip trejus metus18. 

31. Tai, kad buvo taikomas VPSP grindžiamas finansavimo metodas, taip pat nepadarė 

teigiamo poveikio dviem vėlavimą dažniausiai lemiančioms priežastims, konkrečiai – 

susijusioms su teismo procesu ir neišsamiais parengiamaisiais tyrimais; nustatyta, jog šios 

priežastys turėjo įtakos ne tik daugeliui mūsų tikrintų transporto sektoriaus19 projektų, 

įgyvendintų taikant įprastas viešųjų pirkimų procedūras, bet taip pat trims Graikijos 

automagistralių projektams, kurių viešieji pirkimai buvo vykdomi VPSP sutarčių pagrindu. 

Pastarųjų atveju nuo procedūros pradžios iki sutarčių įsigaliojimo praėjo vidutiniškai 6,5 

metų. Be to, vėlavimas 3,5 mėn. buvo išimtinai siejamas su VPSP grindžiamo finansavimo 

metodo pasirinkimu, nes sutartys turėjo būti ratifikuojamos parlamente, kadangi tuo metu 

nei nacionaliniu, nei ES lygmeniu nebuvo sukurta koncesijoms skirtos tinkamos teisinės 

sistemos. 

32. Ispanijos automagistralių projektų viešieji pirkimai užbaigti laiku, tačiau netrukus buvo 

pradėtos naujos darybos dėl šių sutarčių (žr. 34 dalies a punktą), taigi kyla abejonių, ar 

viešieji pirkimai vykdyti tinkamai. Nors taikant VPSP grindžiamą metodą kyla papildomų 

sunkumų, iš esmės Prancūzijos ir Airijos plačiajuosčio ryšio diegimo projektų viešieji pirkimai 

užbaigti laiku, tačiau šie projektai yra mažesnės apimties, palyginti su audituotais 

automagistralių projektais. 

                                                      

18 Priešingai nei įgyvendinant įprastus projektus, kai privačiojo sektoriaus partneriui atlygis yra 
mokamas vykstant infrastruktūros statybos darbams, taikant VPSP metodą privačiojo sektoriaus 
partneris turi iki atlygio mokėjimo pradžios finansuoti visas su infrastruktūra susijusias išlaidas. 
Taigi, kad galėtų imtis projekto, jis turi rasti trečiųjų šalių – skolintojų, ir sudaryti su jais sutartis. 

19 Žr. specialiąsias ataskaitas Nr. 23/2016 „Jūrų transportas Europos Sąjungoje: neramūs 
vandenys – daug neveiksmingų ir netvarių investicijų“ ir Nr. 4/2012 „Ar struktūrinių ir 
Sanglaudos fondų naudojimas bendrai finansuojant jūrų uostų transporto infrastruktūras – 
veiksminga investicija?“. (http://eca.europa.eu). 

http://eca.europa.eu./
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Daugumos audituotų projektų statybos darbai labai užsitęsė ir susidarė didelis išlaidų 

perviršis 

Dauguma audituotų projektų neužbaigti laiku, taip pat viršytas jų numatytas biudžetas 

33. Remiantis susijusia literatūra, pagal VPSP metodą įgyvendinti infrastruktūros projektai 

gali būti efektyvesni nei tradiciniai projektai – projektų statybos darbai bus baigti laiku ir 

nebus viršijamas numatytas biudžetas20. Taip yra todėl, kad paprastai privačiojo sektoriaus 

partneris yra labai suinteresuotas baigti statybos darbus, dėl kurių sudaryta sutartis, kad 

būtų laiku pradėta mokėti infrastruktūros prieinamumu grindžiamas išmokas arba taikyti 

mokesčius už naudojimąsi infrastruktūra, be to, šis partneris siekia išvengti išlaidų didėjimo, 

nes paprastai jis pats yra atsakingas už šią riziką. 

34. Tačiau nustatėme, kad dažnai galima VPSP metodo taikymo nauda nebuvo pasiekta, nes 

infrastruktūra nebuvo baigta per planuotą laiką ir planuotomis išlaidomis. Septynių iš 

devynių užbaigtų projektų21 (jų išlaidos – 7,8 milijardo eurų) darbai užsitęsė nuo dviejų iki 52 

mėn., o bendros išlaidos išaugo beveik 1,5 milijardo eurų, iš kurių apie 30 % buvo bendrai 

finansuojama ES. Graikijoje išlaidos išaugo 1,2 milijardo eurų (jas padengė viešojo sektoriaus 

partneris, o 36 % šių išlaidų bendrai finansavo ES), Ispanijoje – 0,3 milijardo eurų (jas 

padengė viešojo sektoriaus partneris), o Prancūzijoje – 13 milijonų eurų, arba 73 %; kalbant 

apie audituotus projektus, santykiniais skaičiais labiausiai išaugo Prancūzijos išlaidos 

(išsamesnė informacija pateikiama III priede): 

a) Sudarius Ispanijos automagistralių projektų sutartis, netrukus buvo pradėtos naujos 

derybos dėl šių sutarčių, kadangi buvo būtina pakeisti planuotus darbus; tai lėmė, kad 

viešojo sektoriaus partnerio dengiamos išlaidos padidėjo apie 300 milijonais eurų. 

Užbaigti automagistralės A-1 projektą vėluota dvejus metus, taigi jo išlaidos padidėjo 

33 % (158 milijonais eurų), o automagistralės C-25 išlaidos padidėjo 20,7 % (143,8 

                                                      

20 Žr., pavyzdžiui, EVEC, „VPSP nefinansinė nauda. Sąvokų ir metodikos apžvalga“, 2011 m. birželio 
mėn. 

21 Graikijos – 3, Ispanijos – 2 ir Prancūzijos – 2 projektai. 
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milijono eurų, įskaitant 88,9 milijono eurų finansinių sąnaudų), jį užbaigti vėluota 

14 mėn. 

b) Prancūzijos „Pau Pyrénées“ IRT projekto išlaidos padidėjo 73 % (nuo 18 iki 31 milijono 

eurų) dėl veiksmų, kurių imtasi siekiant laikytis su reguliavimu susijusių pakeitimų; nors 

projekto „Girondins“ infrastruktūros statybos darbai buvo baigti laiku, dėl 

administracinių priežasčių projektą užbaigti vėluota 16 mėn. 

c) Airijos IRT srities miesto ryšių tinklo (MRT) projekto statybos etapas buvo prastai 

suplanuotas, todėl vėliau buvo sumažinta viso projekto apimtis – dėl to įdiegta mažiau 

MRT (66 miestuose vietoj 95), o kiekvieno miesto išlaidos padidėjo 4,2 % (50 953 

eurais). 

d) Trijų Graikijos automagistralių statybos darbai labai užsitęsė (vidutiniškai keturiais 

metais), o pradėjus naujas derybas dėl VPSP ir gerokai sumažinus dviejų projektų apimtį, 

labai padidėjo papildomos išlaidos (1,2 milijardo eurų), kurias turėjo padengti viešojo 

sektoriaus partneris (žr. tolesnį skirsnį). 

Graikijos sutarčių atnaujinimas. Kas nutinka sudarius nesėkmingą VPSP ir kam tenka 

atsakomybė už išlaidas? Beveik 1,2 milijardo eurų papildomų išlaidų padengta valstybės 

lėšomis 

35. Pirmosios VPSP sutartys Graikijoje sudarytos XX amžiaus 10-ajame dešimtmetyje; jos 

sudarytos dėl projektų, tarp kurių – „Rion Antirion“ tilto, Atėnų žiedinio kelio ir Atėnų 

naujojo tarptautinio oro uosto statybos projektai. Kitas VPSP sutarčių sudarymo etapas buvo 

2007–2008 m. ir daugiausia jos buvo sudaromos dėl automagistralių statybos projektų 

(žr. 5 diagramą). Mes auditavome trijų automagistralių projektus. 
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5 diagrama. Pagal koncesijos sutartis įgyvendinti Graikijos automagistralių projektai 

 

Šaltinis: veiksmų programos „Transporto infrastruktūra, aplinka ir darnus vystymasis“ valdymo 
institucija Graikijoje. 

36. Didelė šių projektų išlaidų dalis finansuota įplaukomis iš kelių mokesčio, taikomo iš 

anksto nustatytose automagistralių atkarpose, kurias eksploatavo privačiojo sektoriaus 

subjektas. Tačiau dėl Graikiją apėmusios stiprios finansų ir ekonomikos krizės eismo srautas 

tapo nepakankamas – jis sumažėjo maždaug 50 % daugiau, nei buvo numatyta blogiausiuose 

Automagistralės 
E65 koncesija

Centrinės E-65 ir 
„Olympia“ automagistralių 
ruožai, kurių užbaigimo 
terminas pratęstas

Sutartiniai ženklai:

„Olympia“ koncesija 2007–2013 m.
Egėjo koncesija 2007–2013 m.
„Nea Odos“ koncesija 2007–2013 m.
E-65 koncesija 2007–2013 m.
„Moreas“ koncesija 2007–2013 m. 

„Olympia“ 
koncesija

„Moreas“ 
koncesija
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scenarijuose22 – atitinkamai smarkiai sumažėjo tiek faktinės, tiek planuojamos pajamos pagal 

šiuos tris audituotus koncesijos projektus. Visų pirma nuo 2011 m. iki sutarčių atnauinimo 

(žr. 37 dalį) trijų audituotų automagistralių atveju ženkliai sumažėjo pajamų, kadangi eismo, 

palyginti su prognoze, sumažėjo ne mažiau kaip 63 % (centrinėje automagistralėje), 49 % 

(„Olympia“ automagstralėje) ir 20 % („Moreas“ automagistralėje)23. Kadangi iš esmės viešojo 

sektoriaus institucijos pagal VPSP sutartis buvo perdavusios privačiojo sektoriaus 

partneriams (koncesininkams) atsakomybę už paklausos (eismo) riziką, pajamų sumažėjimas 

stipriai paveikė sutarčių finansinį balansą ir dėl to kreditoriai buvo priversti nutraukti 

projektų finansavimą, nes jie nebetikėjo tų projektų finansiniu gyvybingumu; tai lėmė, kad 

darbai buvo nedelsiant sustabdyti. 

37. Pritarusios sutarties nuostatoms (išplėstas išskirtinėmis aplinkybėmis galiojantis 

privačiojo sektoriaus partneriui taikomų nenugalimos jėgos aplinkybių sąrašas) Graikijos 

institucijos pateko į padėtį, kai jos tegalėjo: 

a) nutraukti automagistralių statybą ir rizikuoti įsivelti į teisinius ginčus, neatmetant 

tikimybės, jog gali reikėti sumokėti baudas ir kompensacijas; 

b) pradėti naujas derybas dėl koncesijos sutarčių su koncesininkais (ir kreditoriais) siekiant 

jas atgaivinti, tačiau patiriant papildomų viešųjų išlaidų.  

Graikijos institucijos laikėsi nuomonės, kad pirmasis scenarijus, t. y. automagistralių statybos 

nutraukimas, yra mažiau palankus atsižvelgiant į šio sprendimo platesnes makroekonomines 

ir socialines pasekmes. Taigi praėjus trims derybų metams buvo pradėtos naujos derybos dėl 

sutarčių su koncesininkais (sutarčių atnaujinimas) – 2013 m. lapkričio mėn. pradėtos derybos 

dėl „Olympia“ automagistralės ir centrinės automagistralės (E-65), o 2015 m. gruodžio 

mėn. – dėl „Moreas“ automagistralės (žr. 2 lentelę). Dėl šios priežasties, kaip matyti iš toliau 

                                                      

22 Prieš sudarydami kredito sutartis projektų kreditoriai parengė testavimo nepalankiausiomis 
sąlygomis scenarijus, kuriuose buvo numatyta, kad, blogiausiu atveju, eismo srautas galėtų 
sumažėti 20 %, palyginti su baziniu scenarijumi. 

23 Taip pat žr. sprendimus dėl valstybės pagalbos C(2013) 9274 final, tema: valstybės pagalba 
SA.36 893 (2013/N), C(2013) 9253 final, valstybės pagalba SA.36 878 (2013/N), C(2014)7798 
final, valstybės pagalba SA.39 224 (2014/N). 
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pateiktų išsamių duomenų, viešojo sektoriaus partneris patyrė beveik 1,2 milijardo eurų 

papildomų išlaidų (žr. 39 dalį). 

2 lentelė. Vėlavimas įgyvendinti projektus atnaujinus sutartis 

Įgyvendinimas Centrinė 
automagistralė 

„Olympia 
Odos“ 

automagistralė 

„Moreas“ 
automagistralė 

Koncesijos sutarties pradžios data 2008 03 31 2008 08 04 2008 03 03 
Pradinė užbaigimo data 2013 09 30 2014 08 03 2012 08 31 
Darbų sustabdymo data 2011 06 26 2011 06 26 2013 11 30 
Atnaujinus sutartis numatyta patikslinta baigimo data 2015 12 31 2015 12 31 2015 04 30 
Numatyta / faktinė projektų užbaigimo data 2017 08 31 2017 08 31 2016 12 31 
Numatytas vėlavimo laikas mėnesiais nuo pradinės 
užbaigimo datos 47 37 52 

Šaltinis: Europos Audito Rūmai; duomenys parengti remiantis Graikijos institucijų pateikta 
informacija. 

38. Atnaujinus sutartis, kadangi galutinė koncesijų sutarčių data nebuvo keičiama, buvo 

susitarta pratęsti svarbių automagistralės ruožų (45 % „Olympia“ automagistralės ir 55 % – 

centrinės) statybos darbų baigimo terminą ir pratęsti visų trijų projektų statybos darbų 

baigimo terminą, taigi infrastruktūros eksploatavimo laikotarpis, per kurį kompensuojamos 

su infrastruktūra susijusios išlaidos, sutrumpėjo. Tai, kad buvo atidėtas projektų baigimo 

laikas ir kad buvo sumažinta jų apimtis, turėjo įtakos tikslo išplėsti Graikijos automagistralių 

tinklą įgyvendinimui ir lėmė grandininį poveikį visam TEN-T tinklui. Be to, vis dar esama 

rizikos, kad centrinės automagistralės ir „Moreas“ automagistralės atkarpos Lefktrai–Sparta 

projektų infrastruktūra gali būti naudojama gerokai mažiau nei planuota ir tai neatitinka 

patikimo finansų valdymo kriterijų (visų pirma žr. 1 langelį). 

39. Be to, buvo taip pat reikalaujama, kad privačiojo sektoriaus partneris prisiimtų beveik 

1,2 milijardo eurų papildomų išlaidų (žr. 3 lentelę). Priėmus pirmiau minėtą sprendimą 

pradėti naujas derybas dėl sutarčių: 

a) „Olympia“ ir centrinės automagistralių statybos etapu sumokėtas papildomas 470 

milijonų eurų finansinis įnašas (įskaitant 422 milijonus eurų ES fondų lėšų). Buvo 

siekiama panaikinti finansavimo deficitą, susidariusį daugiausia dėl to, kad sumažėjus 

eismo srautui sumažėjo pajamų ir kad dėl finansų krizės gerokai išaugo projektų 

finansinės sąnaudos, – visa tai labai sutrikdė sutarčių finansinį balansą. 
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b) Be to, viešojo sektoriaus partneris turėjo papildomai sumokėti trijų automagistralių 

koncesininkams 705 milijonus eurų – visų pirma dėl to, kad buvo sudaryti susitarimai 

paspartinti darbus (atsižvelgiant į su pajėgumu susijusius poreikius, jie nebuvo būtini), 

taip pat dėl vėlavimo, kadangi viešojo sektoriaus partneriui reikėjo: 

- iškasti archeologinius radinius; 

- gauti reikiamus aplinkosaugos leidimus; 

- užbaigti reikiamus žemės nusavinimo procesus. 

Didelį šios sumos dydį lėmė ir tai, kad projektai buvo prastai parengti, ir ypač tai, kad 

VPSP sutartys pasirašytos dar neišsprendus susijusių problemų; be to, atidėjus terminus 

infrastruktūros eksploatavimo laikotarpių pabaiga nebuvo automatiškai nukelta, o tik 

sumažėjo laiko, per kurį privačiojo sektoriaus partneris galėjo gauti pajamų ir pasiekti 

numatytą pelningumą. 

3 lentelė. Audituotų projektų išlaidos iki ir po sutarčių atnaujinimo 

Išlaidos  

Automagistralės 

Centrinė 
automagistralė 

„Olympia 
Odos“ 

automagistralė 

„Moreas“ 
automagistralė 

Iš pradžių numatyta    
Kelių ilgis km 174,0 365,0 205,0 
Bendros projekto išlaidos milijonais eurų 2 375,0 2 825,0 1 543,0 
Bendros projekto išlaidos milijonais eurų vienam km 13,7 7,7 7,5 
Po sutarčių atnaujinimo       
Kelių ilgis km 79,0 202,0 205,0 
Bendros projekto išlaidos milijonais eurų 1 594,0 2 619,0 1 791,0 
Iš jų:    
Papildomas valstybės finansinis įnašas: 469,9 milijono eurų 231,4 238,5 - 
(iš jų ES bendrai finansuota: 422,1 milijono eurų) 203,6 218,5 - 
Valstybės išmokos koncesininkams: 705,2 milijono eurų 181,4 439,7 84,1 
Bendros projekto išlaidos milijonais eurų vienam km 20,2 13,0 8,7 

Šaltinis: Europos Audito Rūmai; duomenys parengti remiantis Graikijos institucijų pateikta 
informacija. 

40. Kadangi koncesininkams buvo išmokėta valstybės išmoka ir kadangi labai padidėjo 

finansinės sąnaudos, bendros projeko išlaidos vienam „Olympia“ automagistralės km 
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padidėjo 69 %, t. y. nuo 7,7 iki 13,0 milijonų eurų; tačiau planuototiesti kelio ilgis 

sutrumpintas 45 %. Panašiai ir centrinės automagistralės projekto bendros išlaidos vienam 

km padidėjo 47 %, t. y. nuo pradinės 13,7 milijono eurų sumos iki 20,2 milijono eurų vienam 

km, o planuoto statyti kelio ilgis sutrumpintas 55 % (žr. 6 diagramą). Apskritai atnaujinus 

sutartis visų trijų automagistralių projektų bendros išlaidos padidėjo 36 %, t. y. nuo 9,1 iki 

12,4 milijono eurų vienam km; ES įnašas į bendras projektų išlaidas vienam km padidėjo 

95 %, t. y. nuo 2,1 iki 4,1 milijono eurų vienam km24. 

6 diagrama. Išlaidų vienam km padidėjimas atnaujinus sutartis 

 

Šaltinis: Europos Audito Rūmai; duomenys parengti remiantis Graikijos institucijų pateikta 
informacija. 

Tikėtina, kad bus išlaikyti tinkami daugumos audituotų projektų infrastruktūros paslaugų ir 

priežiūros standartai 

41. Dar viena galima VPSP metodo taikymo nauda – tai galimybė taikant viso gyvenimo 

požiūrį užtikrinti geresnį priežiūros ir paslaugų lygį, nei yra pasiekiama įgyvendinant įprastus 

projektus, kadangi už statybą atsakingas privačiojo sektoriaus partneris taip pat yra 

atsakingas už infrastruktūros eksploatavimą ir priežiūrą per visą projekto įgyvendinimo 

                                                      

24 1,6 milijardo eurų išlaidos 744 km, palyginti su 2,0 milijardų eurų išlaidomis 486 km. 
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laiką – šis laikotarpis daug ilgesnis už įprastą garantijos laikotarpį, taikomą pagal įprastų 

viešųjų pirkimų taisykles. Taigi privačiojo sektoriaus partneris privalo planuodamas veiksmus 

atsižvelgti į ilgalaikio eksploatavimo ir priežiūros sąnaudas, kurias jam reikės padengti, taip 

pat į tai, kad paslaugų lygis, kurį jis pagal VPSP sutartį įsipareigojo užtikrinti, turės būti 

užtikrintas ilgą laiką; taigi statybos darbų kokybei būtina skirti ypatingą dėmesį. 

42. Be to, paprastai į projektų, įgyvendinamų taikant įprastas viešųjų pirkimų procedūras, 

biudžeto lėšas neįtraukiamos lėšos, reikalingos projekto infrastruktūrai eksploatuoti ir 

prižiūrėti, nes dėl šių aspektų sudaromos atskiros sutartys. Kadangi į VPSP sutartis yra 

įtraukiamos su eksploatavimu ir priežiūra susijusios nuostatos, reikiamų lėšų galima skirti 

nuo pat statybos etapo pradžios, taigi užtikrinama, kad jos nėra susijusios su viešojo 

sektoriaus institucijų diskrecija 

43. Daugumos iš devynių audituotų projektų, kurie audito vizitų metu buvo jau baigti, atveju 

buvo užtikrinti tinkami paslaugų ir priežiūros standartai, pavyzdžiui, susiję su struktūriniu 

vientisumu, automagistralių horizontaliaisiais ir vertikaliaisiais ženklais, taip pat, kalbant apie 

IRT projektus, – su reagavimo į klientų prašymus dėl plačiajuosčio ryšio laiku ir su daugeliu 

kitų aspektų. Tikėtina, kad šių projektų paslaugų ir priežiūros lygis bus geras per visą likusį 

sutarčių galiojimo laiką. Tai susiję su sutartyse numatytomis paskatomis ir sankcijomis, kurios 

gali turėti įtakos metinių išmokų dydžiui. Išskyrus Ispanijos automagistralės C-25 projektą ir 

tris audituotus Graikijos automagistralių projektus, kurių atveju sankcijos yra skiriamos 

taikant ad hoc procedūras, metinės išmokos gali būti automatiškai mažinamos, jei priežiūra 

netinkama, arba didinamos, jei priežiūros ir paslaugų lygis nepriekaištingas. 

Taikant VPSP metodą neišvengta to, kad viešojo sektoriaus partnerio lūkesčiai dėl 

planuotos infrastruktūros paklausos ir naudojimo ateityje buvo pernelyg dideli 

44. Paprastai manoma, jog tai, kad kuriant VPSP atsiranda galimybė naudotis viešajame ir 

privačiajame sektoriuose sukaupta praktine patirtimi, padeda realiai įvertinti, kiek ateityje 

bus naudojama planuojama infrastruktūra. Tačiau kadangi išmokos gali būti išmokamos 

dalimis per 20–30 metų, taip mažiau skatinama nustatant optimalią projekto apimtį 

atsižvelgti į tikrus poreikius, todėl didėja rizika, kad viešojo sektoriaus subjektai gali imtis 

įgyvendinti didesnius, nei iš tikrųjų reikia, arba didesnius, nei kitomis aplinkybėmis būtų 
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pajėgūs įgyvendinti, infrastruktūros projektus25. Kartu laikantis pernelyg optimistinių 

planuojamos infrastruktūros paklausos ir naudojimo ateityje scenarijų gali atsitikti taip, kad 

projektų infrastruktūra bus per mažai naudojama, todėl jos ekonominė nauda bus mažesnė 

ir ji bus kitais požiūriais mažiau naudinga. 

45. Būtent tai pasakytina ir kalbant apie tris iš visų audituotų automagistralių projektų; 

esama rizikos, kad Graikijos centrinė automagistralė (žr. 1 langelį) ir „Moreas“ 

automagistralės atkarpa Lefktrai–Sparta bei Ispanijos užbaigta automagistralė A-1 ateityje 

bus naudojamos gerokai mažiau nei planuota – eismo srautas jose 35 % mažesnis, nei iš 

pradžių numatyta (20 463 transporto priemonės vietoj 31 719). 

1 langelis. Graikijos automagistralės, kuriai kyla gerokai mažesnio, nei planuota, naudojimo rizika, 

pavyzdys 

Graikijoje pradėjus įgyvendinti centrinės automagistralės (E-65) statybos projektą nebuvo dedama 

daug vilčių, kad eismo srautas joje bus didelis (numatyta, kad pirmaisiais eksploatavimo metais ja 

važiuos tik 4 832 transporto priemonės per dieną – toks eismo srautas nepakankamas 

automagistralės statybos būtinybei pagrįsti remiantis patikimo finansų valdymo kriterijais). 2013 m. 

prognozuojamas eismo srautas dar labiau sumažėjo – iki 1 792 transporto priemonių per dieną, t. y. 

jis sumažėjo daugiau nei 63 %, palyginti su pirmine prognoze. Labai tikėtina, jog ši infrastruktūra bus 

naudojama gerokai mažiau nei planuota. Neatsižvelgiant į tai, šios automagistralės specifikacijos 

parengtos tinkamai neapsvarsčius galimybės rinktis pigesnę alternatyvą, o ne automagistralę26. Be to, 

projekto apimtis sumažinta iš esmės ir šiuo metu yra statoma tik vidurinė planuotos automagistralės 

atkarpa (79 km; žr. 7 diagrama), bet ne šiaurinė ir pietinė atkarpos, kurių statybos darbai buvo 

atidėti ir kurios būtų prijungtos prie kitų esamų automagistralių. Nesant šių jungčių ateityje eismo 

srautas tikriausiai bus daug mažesnis net ir už šiuo metu prognozuojamą mažą srautą. 

                                                      

25 Ši padėtis dažnai apibūdinama terminu „įperkamumo iliuzija“ (angl. „affordability illusion“). 

26 Remiantis Europos Audito Rūmų specialiąja ataskaita Nr. 5/2013 „Ar ES Sanglaudos politikos 
fondai tinkamai naudojami keliams?“, pasirinkus greitkelių variantą dažnai galima sutaupyti 
vidutiniškai 43 % išlaidų, palyginti su automagistralių išlaidomis. 
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7 diagrama. Graikijos centrinės automagistralės (E-65) statybos darbai 

 

Šaltinis: Europos Audito Rūmai. 

46. Audituotų Prancūzijos ir Airijos plačiajuosčio ryšio diegimo projektų įsisavinimo tarp 

naudotojų rodiklis taip pat buvo mažesnis, o kartais – daug mažesnis, nei tikėtasi. Merto ir 

Mozelio departamente (Prancūzija) įgyvendinto projekto pajamos buvo beveik 50 % 

mažesnės, nei tikėtasi (žr. 4 lentelę), o nacionalinės plačiajuosčio ryšio diegimo sistemos 

(NPRDS) projekto (Airija) faktiniai įsisavinimo tarp naudotojų rodikliai buvo 69 % mažesni, nei 

prognozuota (42 004 vartotojai vietoj 135 948). 

4 lentelė. Prancūzijos Žirondos, Merto ir Mozelio bei Aukštutinių Pirėnų departamentuose 

įgyvendintų VPSP projektų įsisavinimo tarp naudotojų rodikliai 

Projektas 
(pradžios data) 

Žirondos dep. 

(2009 m.) 
Merto ir Mozelio dep. 

(2008 m.) 
Aukštutinių Pirėnų dep. 

(2010 m.) 

Faktinės pajamos iki 
2015 m. pabaigos 
(numatytų iki 2015 m. 
pabaigos gauti pajamų % 
dalis) 

7,8 milijono eurų 
 

(83,9 %) 

7,0 milijono eurų 
 

(50,9 %) 

9,2 milijono eurų 
 

(89,6 %) 
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Vėlavimą, išlaidų didėjimą ir per mažą naudojimą iš dalies lėmė tai, kad buvo atliktos 

neišsamios analizės ir taikyti netinkami metodai 

47. Siekdami nustatyti galimų su projektų įgyvendinimu susijusių trūkumų priežastis 

(galimos naudos ir rizikos apžvalga ir atitinkamos audito pastabos pateikiamos IV priede), 

vertinome, ar buvo atlikta pakankama išankstinė analizė, kuria būtų galima pagrįsti projektų 

pasirinkimą ir kiekvieno projekto apimtį, taip pat VPSP grindžiamo finansavimo metodo 

pasirinkimą. Taip pat nagrinėjome, ar pasirinktas VPSP grindžiamas metodas buvo tinkamas 

atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes. 

Kalbant apie daugumą audituotų projektų, VPSP grindžiamas finansavimo metodas 

pasirinktas neatlikus išankstinės lyginamosios analizės, kuria būtų įrodyta, jog pasirinkus 

būtent šį metodą būtų pasiekta didžiausia ekonominė nauda 

48. Kadangi daugelyje šalių nereikalaujama prisiimant įsipareigojimus iš anksto numatyti 

visų su VPSP projektais susijusių išlaidų, o metiniai mokesčiai nustatomi tik praėjus keleriems 

metams po projekto patvirtinimo ir užbaigus statybos darbus, VPSP projektų išlaidų 

suvestinės rengiamos labai pavėluotai ir gerokai vėliau, nei yra priimami pagrindiniai 

sprendimai. Kartais sprendimus priimantys asmenys VPSP sutarčių vykdymą tikrina ne taip 

kruopščiai, kaip įprastų sutarčių vykdymą, kadangi pastarųjų kapitalo sąnaudos turi būti 

numatomos iš anksto ir kadangi, esant konkurencijai su kitais projektais dėl riboto 

finansavimo fondo lėšų, jos būna tinkamai pagrįstos. Be to, dažnai viešojo sektoriaus 

partneriai remiasi kreditorių atlikto tikrinimo išvadomis, nors kreditorių tikslai gali būti visai 

kiti. 

49. Kadangi VPSP metodo taikymas lemia ilgalaikes pasekmes būsimoms kartoms, VPSP 

projektai turi būti atrenkami remiantis itin išsamiomis analizėmis ir pagrindimu. Remiantis 

gerąja valdymo patirtimi, reikėtų atlikti lyginamąją įvairių viešųjų pirkimų metodų 

(pavyzdžiui, įprastų viešųjų pirkimų ir VPSP viešųjų pirkimų) analizę siekiant išsirinkti metodą, 

kurį taikant būtų suteikta didžiausia ekonominė nauda. Dažniausiai naudojama priemonė – 

viešojo sektoriaus komparatorius (VSK). Jei VPSP grindžiamas finansavimo metodas 

pasirenkamas neatlikus lyginamosios analizės, kuria įvairių viešųjų pirkimų metodų požiūriu 

būtų užtikrintos vienodos sąlygos, nėra jokių garantijų, kad taikant būtent šį metodą būtų 

pasiekta didžiausia ekonominė nauda ir būtų geriausiai apsaugotas viešasis interesas. 
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50. Vykdant trijų iš 12 projektų, kurie buvo tikrinti audito metu, nacionalines procedūras 

nebuvo numatyta atlikti lyginamosios analizės (pavyzdžiui, naudojantis VSK) siekiant 

nustatyti tinkamiausią viešųjų pirkimų metodą, kadangi šiuose projektuose nebuvo numatyta 

piliečių tiesioginių įmokų mokėjimo. Tačiau priežastys, dėl kurių buvo pasirinkti penki iš 

likusių devynių audituotų projektų (žr. III priedą), t. y. visų audituotų Graikijos ir Ispanijos 

automagistralių projektų, nebuvo pagrįstos lyginamąja analize, kurią atlikus būtų gauta 

papildomų kiekybinių duomenų ir su ekonomine nauda susijusių įrodymų, kuriais būtų buvę 

galima remtis priimant sprendimą dėl taikytino viešųjų pirkimų metodo (su šių analizių 

svarba susijęs pavyzdys pateikiamas 2 langelyje). Be to, Audito Rūmams nebuvo leista 

susipažinti su vieno iš tų devynių projektų dokumentais (žr. 51 dalį). 

51. Nors Komisija investuoja į fondą „Marguerite“ remdamasi TEN reglamentu, kuriuo 

Audito Rūmams suteikiama teisė atlikti auditą, net jei paramos gavėjas yra privačiojo 

sektoriaus partneris27, Airijos institucijos nesutiko pateikti Audito Rūmams automagistralės 

N17 / 18 projekto VSK duomenų ir konkurso dokumentų, jų neturėjo ir Komisija. Todėl 

nebuvo galimybės įvertinti, kuo remiantis buvo kuriamas projektas ir vykdomi jo viešieji 

pirkimai, taip pat kodėl buvo pasirinktas VPSP grindžiamas finansavimo metodas, o ne kiti 

galimi viešųjų pirkimų metodai (kaip antai įprasti viešieji pirkimai ir koncesija). 

2 langelis. Viešojo sektoriaus komparatorių svarba įgyvendinant infrastruktūros projektus 

Viešojo sektoriaus komparatoriai gali būti ypač naudingi vertinant, kokią ekonominę naudą būtų 

galima pasiekti, jei infrastruktūros projektai būtų įgyvendinami taikant VPSP grindžiamą finansavimo 

metodą. Kadangi paprastai privačiojo sektoriaus partneriams tenka didesnės finansinės sąnaudos ir 

                                                      

27 Komisijos įnašas į fondą „Marguerite“ finansuotas pagal Reglamentą Nr. 680/2007 (TEN 
reglamentas); šio reglamento 11 straipsnyje numatyta, kad valstybės narės turi tam tikrų 
prievolių, pavyzdžiui, įgyvendinti bendro intereso projektus, kuriems pagal TEN reglamentą 
teikiama Bendrijos finansinė parama, glaudžiai bendradarbiaujant su Komisija vykdyti projektų 
techninį stebėjimą ir finansinę kontrolę, taip pat patvirtinti išlaidų, patirtų vykdant projektą ar jo 
dalį, faktą bei pagrįstumą, o įvairios finansavimo formos atskirai neaptariamos. Taigi kalbant 
apie fondo „Marguerite“ lėšomis remiamų projektų įgyvendinimą, stebėseną ir finansinę 
kontrolę, Audito Rūmai galėjo tiesiogiai prašyti valstybių narių audito tikslu pateikti susijusią 
informaciją, įskaitant informaciją apie nacionalinę procedūrą, kuri buvo taikoma siekiant skirti 
VPSP sutartis. 
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jiems turi būti mokamas didelis atlygis už rizikos kapitalą28, šie partneriai stengiasi ilgalaikes 

priežiūros sąnaudas sumažinti gerindami statybos darbų kokybę ir tai taip pat reiškia, kad didėja 

statybos sąnaudos. Taigi reikia sutaupyti pakankamai priežiūros sąnaudų, kad būtų galima 

kompensuoti didesnes statybos ir finansines sąnaudas. Todėl svarbu, kad naudojant viešojo 

sektoriaus komparatorių būtų įvertinta, kiek įmanoma sutaupyti per ilgą laiką ir ar VPSP grindžiamas 

finansavimo metodas yra tinkamas atsižvelgiant į konkrečią infrastruktūrą. Tai ypač aktualu kalbant 

apie tokią infrastruktūrą kaip kelias ar automagistralė – šios infrastruktūros priežiūros išlaidos sudaro 

ne daugiau kaip 3 % infrastruktūros kainos, todėl per ilgą laiką būtų sutaupyta nedaug priežiūros 

sąnaudų29. 

52. VSK priemone naudotasi dėl trijų Prancūzijoje įgyvendintų infrastruktūros prieinamumu 

grindžiamos VPSP projektų, tačiau palyginti duomenis trukdė tai, kad trūko patikimų 

duomenų apie išlaidas ir sistemingai prognozuotas pernelyg dideles pajamas30, – daugeliu 

atvejų buvo neįmanoma pasiekti atitinkamų faktinių įsisavinimo tarp naudotojų rodiklių 

(žr. 46 dalį) ir dėl to veiksmingumas buvo mažesnis, nei planuota. Be to, Prancūzijos „Pau-

Pyrénées“ projektui ir Airijos MRT projektui nebuvo atlikta bendrosios sąnaudų ir naudos 

analizės – tai kliudė nustatyti tikėtiną naudą ir optimalų projektų dydį bei apimtį. Kalbant 

apie MRT projektą, jo apimtis sumažinta nuo 95 iki 66 miesto ryšių tinklų, o kiekvienos 

projekte dalyvaujančios savivaldybės išlaidos padidėjo 4,2 % (žr. 34 dalies c punktą). 

53. Įvertinę audituotus VPSP projektus nustatėme, kad tam tikri aspektai gali turėti didelės 

įtakos projektų veiksmingumui, todėl tuos aspektus būtų galima išnagrinėti Komisijai atlikus 

specialų vertinimą. Nors nustatyti VPSP projektų struktūrą, rengti jų viešuosius pirkimus ir 

juos įgyvendinti – išimtinai valstybių narių kompetencija, Komisija gali atlikti svarbų 

                                                      

28 Paprastai privačiojo sektoriaus partnerių galimybės skolinti brangesnėmis sąlygomis yra 
didesnės nei vyriausybių ir jiems turi būti mokamas didesnis atlygis už rizikos kapitalą – kalbant 
apie audituotus projektus, kartais šis atlygis siekė 14 % per metus. 

29 Iš mūsų aptartų finansinių modelių matyti, kad kuo didesnės yra infrastruktūros priežiūros 
sąnaudos ir kuo mažesnis yra viešojo ir privačiojo sektorių partnerių mokamų palūkanų normos 
skirtumas, tuo labiau tikėtina, kad taikant VPSP metodą yra įmanoma per ilgą laiką sutaupyti 
pakankamą lėšų sumą. 

30 Su VSK taikymu susiję trūkumai taip pat minimi Prancūzijos Audito Rūmų audito ataskaitoje „Les 
partenariats public-privé des collectivités territoriales: des risques à maîtriser, Cour des comptes 
française, Rapport public annuel 2015“. 
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vaidmenį, kai turi tvirtinti ES lėšomis bendrai finansuotinus didelės apimties projektus. 

Tačiau iki 2007–2013 m. programavimo laikotarpio ji nebuvo nustačiusi specialių vertinimo 

priemonių (pavyzdžiui, projektų vertinimo kriterijų, pagal kuriuos būtų įrodoma ES pridėtinė 

vertė, ekonominė nauda ir derėjimas su ilgalaikėmis sutartimis), skirtų konkrečių VPSP 

ypatybių poveikiui pavieniams didelės apimties projektams ištirti31. 

Dažnai rizika buvo paskirstyta netinkamai – dėl to sumažėjo privačiojo sektoriaus partnerio 

motyvacija arba jis patyrė pernelyg didelę riziką 

54. Viena iš VPSP grindžiamo finansavimo metodo pasirinkimo priežasčių – galimybė 

paskirstyti riziką (kaip antai su statyba, paklausa ir infrastruktūros prieinamumu susijusią 

riziką) remiantis principu, kad riziką turėtų prisiimti partneris, turintis geriausias galimybes ją 

valdyti. 

55. Gebėjimas tinkamai nustatyti ir paskirstyti projektų riziką siekiant užtikrinti optimalią 

rizikos perskirstymo ir kompensacijų, mokamų riziką prisiimančiai šaliai, pusiausvyrą – vienas 

iš pagrindinių VPSP sėkmę lemiančių veiksnių. Priešingu atveju gali atsirasti finansinių 

pasekmių viešojo sektoriaus partneriui ir gali nepavykti pasiekti projekto tikslų. Jei rizika 

paskirstoma neoptimaliai, tai gali lemti mažesnę privačiojo sektoriaus partnerio motyvaciją 

arba didesnes projekto išlaidas, taip pat mažesnį atlygį viešojo sektoriaus partneriui. 

56. Nors nustatėme bent vieną gerosios patirties pavyzdį (įgyvendinant Prancūzijos 

plačiajuosčio ryšio diegimo Žirondos departamente projektą atsižvelgta į tai, kiek yra 

pasiektas prognozuotas paslaugų lygis, ir numatytos sankcijos, taikytinos tuo atveju, jei 

įsisavinimo tarp naudotojų rodiklis neatitinka viešųjų pirkimų pasiūlyme pateiktų finansinių 

modelių), taip pat nustatėme keletą atvejų, kai rizika buvo paskirstyta nenuosekliai. 

Pavyzdžiui: 

                                                      

31 ESI fondų 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu 28 iš 968 Europos Komisijos patvirtintų 
didelės apimties projektų (jų vertė siekė 155,2 milijardo eurų) buvo VPSP projektai – jų vertė 
siekė 11,8 milijardo eurų, o ES įnašas į šiuos projektus – 4,8 milijardo eurų. Fondo „Marguerite“ 
bendrai finansuojamus projektus tvirtina fondo investicijų komitetas. Komisija nėra šio komiteto 
dalis. 
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a) rizikos paskirstymo modelis neatitinka VPSP sutarties skyrimo kriterijų. Nors Prancūzijos 

Merto ir Mozelio projekto konkurso dalyviai buvo atrinkti pagal sutarties sudarymo 

kriterijus, tarp kurių buvo ir tai, kad galimi privačiojo sektoriaus partneriai turi pasiūlyti 

plačiajuosčio ryšio paslaugų komercializavimo finansinius modelius, komercinę riziką 

prisiėmė ne jie, o viešojo sektoriaus partneris. Dėl to pasiūlymų teikimo etapu privačiojo 

sektoriaus partneriai nebuvo atsakingi už pajamų prognozes. Atlikdami auditą 

nustatėme, kad pajamos buvo beveik 50 % mažesnės nei tikėtasi; jei rizika būtų buvusi 

paskirstyta nuosekliau, būtų buvę labiau skatinama užtikrinti veiksmingą plačiajuosčio 

ryšio paslaugų komercializavimą; 

b) rizikos paskirstymo modelis neatitinka atlygio už privatų rizikos kapitalą. Kabant apie 

automagistralės projektą, privačiojo sektoriau partneris prisiėmė infrastruktūros 

prieinamumo riziką, bet ne paklausos riziką. Kadangi prieinamumo rizika priklauso nuo 

privačiojo sektoriaus partnerio pasiekto priežiūros lygio ir šiek tiek mažesniu mastu – 

nuo išorinių veiksnių, privačiojo sektoriaus partneriui užtikrinama mažiau neaiškumo, 

taigi atlygis už privačiojo sektoriaus partnerio kapitalą turėtų būti mažesnis už atlygį, 

mokamą šiam partneriui prisiėmus paklausos riziką. Tačiau šiuo atveju VPSP sutartyje 

numatyta privačiojo sektoriaus partnerio nuosavo kapitalo grąžos norma siekė beveik 

14 % per metus – tai viena didžiausių normų, taikytų įgyvendinant audituotus projektus. 

c) Dėl netinkamai paskirstytos rizikos privačiojo sektoriaus partneris prisiėmė pernelyg 

didelę riziką. Iš Graikijos audituotų projektų matyti, kad jei privačiojo sektoriaus 

partneriui tenka prisiimti pernelyg didelę riziką (taip nutiko, pavyzdžiui, „Olympia“ 

automagistralės projekto atveju, kai viešojo sektoriaus partneris perdavė privačiojo 

sektoriaus partneriui visą paklausos riziką, nors tai neturėjo įtakos eismo poreikiams), 

gali kilti didelių sunkumų, pavyzdžiui, susijusių su padidėjusia privačiojo sektoriaus 

partnerio bankroto rizika ir atitinkamai su viešojo sektoriaus partneriui tenkančiomis 

papildomomis išlaidomis bei sumažėjusia ekonomine nauda (žr. 36–40 dalis). Panašus 

rizikos paskirstymo modelis numatytas ir Airijos NPRDS projektui, tačiau paaiškėjo, kad 

šio projekto faktinis įsisavinimo tarp naudotojų rodiklis buvo daug mažesnis nei iš 

pradžių planuota (žr. 46 dalį); jei privačiojo sektoriaus partneris buvęs finansiškai 

netvirtas, dėl gerokai mažesnių pajamų visam projektui būtų kilusi rimta rizika; 
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d) rizika paskirstyta neveiksmingai. Kalbant apie Ispanijos automagistralės A-1 projektą 

(žr. 8 diagramą), privačiojo sektoriaus partneriui buvo perduota tiek paklausos, tiek 

infrastruktūros prieinamumo rizika, kadangi projekto atlygis buvo grindžiamas viešojo 

sektoriaus partnerio mokamais šešėliniais kelių mokesčiais ir koreguojamas atsižvelgiant 

į priemokas ar sankcijas už infrastruktūros priežiūros kokybę. Kadangi eismo srautas 

buvo daug mažesnis nei tikėtasi, atsižvelgiant į priežiūros kokybę (esant mažam eismo 

srautui buvo lengviau ją užtikrinti) buvo išmokėtos priemokos ir jomis buvo 

kompensuoti visi dėl paklausos rizikos patirti privačiojo sektoriaus partnerio nuostoliai. 

Taigi nors visą riziką buvo prisiėmęs privačiojo sektoriaus partneris, galima teigti, kad 

praktiškai jis nepateko į nepalankią finansinę padėtį, o viešojo sektoriaus partneris, 

siekdamas užtikrinti nepriekaištingą per mažai naudojamos automagistralės kokybę, 

pagal sutartį privalėjo sumokėti daug didesnę sumą. 

8 diagrama. Ispanijos automagistralė A-1 

 

Šaltinis: Europos Audito Rūmai. 
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Atsižvelgiant į sparčius technologijų pokyčius, ilgalaikės VPSP sutartys nėra tinkamas 

sprendimas 

57. Paprastai taikant VPSP metodą tikimasi pasiekti kuo didesnę šios partnerystės teikiamą 

naudą, pasiekiamą naudojantis ir remiantis atitinkama geriausia viešajame ir privačiajame 

sektoriuose sukaupta praktine patirtimi. Taigi tikimasi, kad VPSP padės padidinti 

infrastruktūros ir paslaugų kokybę, taip pat paskatins ieškoti naujoviškų sprendimų viešųjų 

paslaugų teikimo srityje32. 

58. Audituoti projektai buvo įgyvendinami taikant VPSP metodą visų pirma dėl to, kad 

viešojo sektoriaus partneriai manė neturintys techninių pajėgumų įgyvendinti tuos projektus 

įprastu būdu, labai nerizikuodami, kad atsiras su sąsaja susijusių techninio pobūdžio 

problemų. Tačiau įgyvendinant šiuos projektus kilo problema naujų technologijų srityje, 

kurios paprastai nepavyksta išvengti taikant VPSP metodą, – šioje srityje tinkamiausių 

technologinių sprendimų pasirinkimas yra vienas iš pagrindinių veiksnių, lemiančių ilgalaikių 

sutarčių įgyvendinimo sėkmę. Kadangi įgyvendinant šiuos projektus įsipareigota per visą 

VPSP sutarties laikotarpį, kuris paprastai yra ilgas, taikyti konkrečią technologiją ir pasiekti 

konkretų veiksmingumo lygį, šiems projektams galėjo kilti didelė technologinio senėjimo 

rizika, kai, naujai technologijai tapus prieinamai, neišvengiamai sumažėtų pajamos. 

59. Pavyzdžiui, trijų iš keturių audituotų Prancūzijos plačiajuosčio ryšio diegimo srities VPSP 

projektų numatytas veiklos laikotarpis buvo 18–24 metai ir šie projektai yra grindžiami 

mišriomis technologijomis, įskaitant belaidžių technologijų, kurias taikant būtina kas 5–6 

metus atlikti brangius atnaujinimus, naudojimą plačiu mastu (taip pat žr. 3 langelį). 

Prancūzijoje patvirtinus ypač spartaus interneto strategiją33 siekiant sukurti atitinkamą 

infrastruktūrą, reikės pradėti naujas viešųjų pirkimų procedūras siekiant aprėpti teritorijas, 

kuriose užtikrinta tik bevielių technologijų aprėptis ir dėl kurių jau yra sudaryta VPSP sutartis 

                                                      

32 Žr., pavyzdžiui, EVEC, „VPSP nefinansinė nauda. Sąvokų ir metodikos apžvalga“, 2011 m. birželio 
mėn. 

33 2013 m. vasario mėn. pradėtas įgyvendinti „Plan France Très Haut Débit 2013–2022“, kuriuo 
Vyriausybė įpareigota iki 2022 m. užtikrinti plačiajuosčio ryšio infrastruktūros 100 % aprėptį 
naudojant optinius skaidulinius kabelius. 
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iki 2030 m. ir vėliau. Tikėtina, kad dėl to gali būti sudarytos dvi ar daugiau sutampančių VPSP 

sutarčių dėl tos pačios teritorijos aprėpties (viena iš jų bus grindžiama pasenusia 

technologija), gali reikėti pradėti naujas derybas dėl esamų VPSP sutarčių, gali padidėti 

išlaidos ir atsirasti nenumatytų pasekmių visam tinklui. 

3 langelis. VPSP sparčių technologinių pokyčių akivaizdoje. Merto ir Mozelio projektas 

Merto ir Mozelio projekto sutarties skyrimo kriterijuose buvo pabrėžiamas spartos veiksnys, svarbus 

pasiekiant norimą geografinę aprėptį, tačiau nebuvo skiriama taškų už konkurso dalyvių pasiūlytų 

techninių sprendimų kokybę. Taigi nors 95 % namų ūkių buvo įdiegta prieiga prie 6 Mb / s spartos 

ryšio, daugeliu atvejų ryšys yra teikiamas naudojant palydovinio ryšio arba „Wifi-MAX“ 

technologijas – jos mažiau patvarios ir mažiau efektyvios, taigi neatitinka siekio išplėsti namų ūkių 

aprėptį naudojant optinius skaidulinius kabelius. Todėl nemažai papildomų išteklių reikėjo atidėti 

tinklo kokybei sistemingai gerinti, taigi pagrindinės infrastruktūros priežiūros ir atnaujinimo 

sąnaudos, kurių dydis siekia 32 milijonus eurų, sudaro 84,4 % visų projekto investicijų sąnaudų, 

siekiančių 37 milijonus eurų, – šių sąnaudų dalis daug didesnė už kitų plačiajuosčio ryšio diegimo 

projektų, kuriuose yra plačiau naudojami optiniai skaiduliniai kabeliai, atitinkamų sąnaudų dalį. 

Institucinė ir teisinė sistemos dar nėra tinkamos ES remiamiems VPSP projektams 

įgyvendinti 

60. Vertinome, ar ES taikomos teisinės ir institucinės sistemos yra tinkamos didesniam 

skaičiui VPSP projektų visose valstybėse narėse įgyvendinti. Buvo atsižvelgiama, be kita ko, į 

tai, ar yra sukurta tinkamų VPSP teisės aktų ir konsultavimo VPSP klausimais padalinių 

siekiant padėti įgyvendinti VPSP projektus – teikiant rekomendacijas, rengiant sutarčių ir 

lyginamųjų analizių pavyzdžius ir kuriant tinkamo veikimo mechanizmus visų šių sistemų 

įgyvendinimui palengvinti, taip pat buvo atsižvelgiama į tai, ar yra tinkamų strategijų, 

susijusių su VPSP metodo taikymu įgyvendinant bendrą investavimo politiką. 

Ne visos valstybės narės, kuriose lankėmės, yra sukūrusios tinkamas institucines ir teisines 

sistemas, nors jos išmano VPSP metodą 

61. Kad VPSP metodas būtų sėkmingai taikomas, turi būti sukurtos tvirtos ir visapusiškos 

teisinė ir institucinė sistemos bei procesai. Be to, sėkmingą VPSP metodo taikymą taip pat 

labai lemia atsakingų institucijų administraciniai gebėjimai. 
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62. Nagrinėjome keturių valstybių narių, kuriose lankėmės, institucines ir teisines sistemas 

ir nustatėme tam tikrų trūkumų, trukdančių sėkmingai įgyvendinti VPSP projektus: 

a) Prancūzijoje ir Airijoje VPSP sistema veikia tik centriniu lygmeniu sudarytos tam tikrų 

rūšių VPSP atveju: Prancūzijoje visapusiška institucinė sistema (pavyzdžiui, 

infrastruktūros prieinamumu grindžiamos įprastos VPSP pagal PSFPE susitarimą sistema) 

buvo taikoma tik įgyvendinant „Contrats de Partenariat“ (CP); šios sutartys sudaromos 

nacionaliniu lygmeniu. Įgyvendinant kitų rūšių VPSP, kaip antai „Délégation de Service 

Public“ (VPSP koncesijos pagrindu) regioninio lygmens CP, panašūs susitarimai nebuvo 

taikomi. Airijoje įgyvendinant sutartimi įformintus susitarimus, kaip antai susitarimą dėl 

MRT projekto, nereikalaujama atlikti tiek tikrinimo procedūrų ir lyginamųjų analizių, kiek 

jų būtina atlikti įgyvendinant infrastruktūros prieinamumu grindžiamos VPSP 

projektus, – galbūt, pasirinkus pastarąjį modelį, būtų buvę įmanoma išvengti prasto 

planavimo (žr. 34 dalies c punktą); 

b) Graikijoje VPSP sistema taikoma tik įgyvendinant projektus, kurių statybos sąnaudos 

nesiekia 500 milijonų eurų, todėl teisės akte, kuriuo reglamentuojama VPSP, nustatytas 

reikalavimas privalomai atlikti vertinimą netaikomas labai didelės apimties 

infrastruktūros projektams, kaip antai trims mūsų auditui atrinktiems automagistralių 

projektams34. Esant šiai padėčiai, už VPSP atsakingai institucijai nėra lengva 

įgyvendinant didelės apimties projektus nuosekliai taikyti nustatytas procedūras ir 

naudotis už VPSP atsakingo padalinio sukaupta patirtimi; 

c) Ispanija neturi konkrečiai už VPSP atsakingos institucijos ar padalinio, kuris būtų galėjęs 

padėti įgyvendinti audituotus VPSP projektus; todėl taikant VPSP metodą nebuvo 

galimybės naudotis standartinėmis sutarčių nuostatomis, centrinio lygmens 

rekomendacijomis ir priemonėmis. Įgyvendinant Ispanijos VPSP projektus nereikalauta 

atlikti šio ir kitų viešųjų pirkimų metodų lyginamosios analizės (žr. 50 dalį) arba kitokio 

būtent ekonominės naudos vertinimo, pritaikyto VPSP projektams. 

                                                      

34 Tarpžinybinio komiteto VPSP klausimais vieningu sprendimu gali būti nuspręsta VPSP 
projektams, kurių išlaidos didesnės, taikyti teisės aktą, kuriuo reglamentuojama VPSP. 
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63. Be to, nustatėme, kad tik kelios valstybės narės yra sukaupusios pakankamos ilgalaikės 

patirties ir viešojo sektoriaus praktinės patirties, susijusios su sėkmingu VPSP projektų 

įgyvendinimu (žr. 3 diagramą). Mūsų atliktos ESIF lėšomis finansuotų VPSP projektų analizės 

rezultatais patvirtinta tai, kad šie projektai yra sutelkti valstybėse narėse, geriausiai 

išmanančiose šį viešųjų pirkimų metodą: 14 iš 18 nuo 2017 m. birželio mėn. ESIF lėšomis 

finansuotų projektų įgyvendinami Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje, Nyderlanduose, 

Italijoje, Vokietijoje, Airijoje ir Graikijoje. Ši išvada taip pat patvirtinta Audito Rūmų 

nuomonėje dėl pasiūlymo išplėsti esamo ESIF reglamento taikymo sritį35; joje atkreipiamas 

dėmesys į didelį geografinį disbalansą ir sektorių koncentracija, kadangi 63 % ESIF 

finansavimo su infrastruktūra ir inovacijomis susijusiai veiklai yra skiriama Jungtinei 

Karalystei, Italijai ir Ispanijai – daugiausia energetikos (46 %) ir transporto (19 %) sektoriams. 

Neatsižvelgiant į ilgalaikes VPSP metodo taikymo pasekmes, valstybės narės, kuriose 

lankytasi, nebuvo parengusios aiškios šio metodo taikymo strategijos 

64. Kalbant apie galimą VPSP projektų naudą, įgyvendinant šiuos projektus, be kita ko, 

galima anksčiau įgyvendinti planuotą kapitalo investicijų programą, kadangi taikant VPSP 

metodą gali atsirasti galimybė naudotis svarbiu papildomu finansavimo šaltiniu siekiant 

papildyti įprastus biudžeto paketus. 

65. Tačiau didelių infrastruktūros projektų finansavimas ir įsipareigojimas kasmet mokėti 

išmokas už jų infrastruktūros statybos, eksploatavimo ir priežiūros darbus turi ilgalaikių 

pasekmių valstybių narių biudžetams ir politiniams sprendimams, taigi vyriausybėms reikėtų 

suformuoti strateginį požiūrį siekiant nustatyti, kokiose srityse ir kokiomis aplinkybėmis būtų 

tinkamiausia taikyti VPSP grindžiamą finansavimo metodą ir įsipareigoti ilgą laiką skirti lėšų. 

Nustatėme, kad dauguma valstybių narių, kuriose lankėmės, nebuvo parengusios aiškios 

VPSP metodo taikymo politikos ir strategijos: 

                                                      

35 Nuomonė Nr. 2/2016 „ESIF: pirmalaikis pasiūlymas dėl pratęsimo ir didinimo“ 
(http://www.eca.europa.eu). 

http://www.eca.europa.eu/
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a) iš esmės Airijoje ir Graikijoje VPSP metodas pasirinktas siekiant užtikrinti papildomą 

finansavimo šaltinį – daugiausia siekiant finansuoti papildomas investicijas (t. y. 

papildomus projektus, kurių finansuoti nacionalinio kapitalo (investicijų) biudžeto 

lėšomis nebuvo galimybės), taikant VPSP metodą (Airijoje), arba siekiant pritraukti 

privačių lėšų (Graikija); 

b) Prancūzijoje nėra nustatyta strateginio požiūrio į VPSP metodo taikymą. Vyriausybė 

mėgino skatinti taikyti VPSP metodą kaip anticiklinę priemonę siekdama duoti atkirtį 

finansų ir ekonomikos krizei, tačiau ji nepateikė aiškių rodiklių, susijusių su vaidmeniu, 

kurį VPSP turėtų atlikti įgyvendinant investavimo strategijas. Pavyzdžiui, audituoti 

plačiajuosčio ryšio sektoriaus VPSP projektai buvo įgyvendinami neturint bendros 

nacionalinio lygmens strategijos, kaip turi būti siekiama tikslo visiems užtikrinti prieigą 

prie sparčiojo interneto (žr. 59 dalį); 

c) Ispanijoje VPSP projektai buvo atrinkti remiantis jų parengtumo lygiu, o ne aktualumu, 

poveikiu arba verte ar ekonomine nauda, – iš šių aplinkybių matyti, kodėl, pavyzdžiui, 

geriau parengtas projektas buvo taikant VPSP metodą įgyvendinamas automagistralės 

A-1 atkarpoje, kurioje eismo srautas mažesnis. 

66. Europos infrastruktūros politikos požiūriu Prancūzijoje ir Airijoje įgyvendinant 

audituotus šešis plačiajuosčio ryšio diegimo projektus, buvo laikomasi pagrindinių su IRT 

susijusių Europos prioritetinių tikslų. Tačiau nustatėme, kad du trečdaliai audituotų 

automagistralių projektų36 nebuvo įtraukti į prioritetinį TEN-T tinklą, kurio tikslas – sutelkti 

dėmesį į prioritetinį tikslą iki 2030 m. baigti kurti šį tinklą; šie projektai buvo įtraukti tik į visa 

apimantį susisiekimo tinklą, kurį tikimasi baigti kurti iki 2050 m. Nors taikant VPSP metodą, 

kaip įprastų viešųjų pirkimų alternatyvą, gali būti prisidėta prie prioritetinių didelės apimties 

infrastruktūros kūrimo planų įgyvendinimo, kyla abejonių dėl to, ar vertėjo ir ar buvo 

pagrįsta tai daryti, atsižvelgiant į papildomus išsamius reikalavimus ir riziką, susijusius su 

VPSP metodo taikymu įgyvendinant šiuos projektus, kurie nėra įtraukti į pagrindinį tinklą, 

                                                      

36 Airijos automagistralės N17 / N18 projektas, Ispanijos automagistralės C-25 projektas, taip pat 
Graikijos centrinės ir „Moreas“ automagistralių bei nebaigtų „Olympia“ automagistralės atkarpų 
statybos projektai. 
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kuris turėtų būti baigtas kurti iki 2030 m., ir kuriuos įgyvendinant, kaip pabrėžiama šioje 

ataskaitoje, kilo itin daug problemų. 

67. VPSP vaidmuo įgyvendinant platesnes investavimo strategijas galėtų būti pagrįstas 

nuosekliais strateginiais požiūriais. Iš keturių valstybių narių, kuriose lankėmės, Airijoje ir šiek 

tiek mažesniu mastu Graikijoje buvo susimąstyta apie tai, kad, siekiant išvengti 

įsipareigojimo ateityje iš biudžeto skirti pernelyg dideles sumas, galbūt vertėtų mažiau taikyti 

VPSP metodą ir naudotis tuo, kad nereikia iš anksto patvirtinti biudžeto ir vykdyti kontrolės. 

Airija numatė taikyti metinę išlaidų VPSP projektams ribą – 10 % bendrų kapitalo išlaidų, o 

Graikijoje, remiantis VPSP pagrindų įstatymu, bendra išmokų VPSP projektams suma 

neturėtų viršyti 10 % metinės valstybės investicijų programos lėšų, o bendra metinių 

infrastruktūros prieinamumu grindžiamų išmokų privačiojo sektoriaus veiklos vykdytojams 

suma neturėtų viršyti 600 milijonų eurų37. 

68. Prancūzijoje ir Ispanijoje nėra nustatyta visos metinių išmokų VPSP projektams sumos 

ribos. Sumažėjusio fiskalinio lankstumo rizika, kylanti dėl to, kad finansuojama didesnė 

kapitalo dalis, nei įstengiama atsižvelgiant į esamus ir ilgalaikius biudžeto suvaržymus, buvo 

ypač aiškiai matyti regionų lygmeniu (žr. 4 langelį). 

4 langelis. Katalonijos regiono sumažėjusio fiskalinio lankstumo pavyzdys 

Katalonijos regionas (Ispanija) įgyvendina didelę VPSP investicijų programą – jos ekonominis 

pagrindas susijęs su optimistine viešųjų finansų vizija, grindžiama sparčiu ekonomikos augimu iki 

regioną apimant ekonomikos ir finansų krizei. Iš tiesų 2007 m. VPSP išlaidos siekė 178,8 milijono 

eurų, t. y. 8,9 % už transporto infrastruktūrą atsakingos institucijos metinio biudžeto (2 000 milijonų 

eurų). Kadangi tuo metu ekonomikos augimo tempas buvo itin spartus, ši institucija laikėsi 

nuomonės, kad dėl šios finansinės naštos ateityje nekils pavojaus biudžeto tvarumui. Tačiau po krizės 

šios institucijos metinis biudžetas sumažintas iki 300 milijonų eurų, taigi šiuo metu didžiausia 

biudžeto dalis skiriama išmokoms VPSP projektams. Dėl to labai sumažėjo fiskalinis lankstumas ir 

                                                      

37 Šios nuostatos netaikomos didelės apimties VPSP projektams, kurių vertė didesnė nei 500 
milijonų eurų – VPSP sistema nėra pritaikyta šiems projektams. 
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atitinkamai kilo pavojus regiono galimybėms prisitaikyti prie naujų prioritetų arba finansuoti skubias 

investicijas. 

ES finansavimą naudojant VPSP projektams įgyvendinti yra taikomi papildomi reikalavimai 

ir kyla daugiau neaiškumų. 

69. Tik kelios valstybės narės įgyvendindamos VPSP projektus sistemingai naudojasi ES 

parama (žr. 9–19 dalis). Po mūsų vizitų Airijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje ir Graikijoje 

pasitvirtino tai, kad viena iš pagrindinių kliūčių, trukdančių įgyvendinti jungtinėmis lėšomis 

finansuojamus VPSP projektus, yra išsamesni reikalavimai, taikomi teikiant paraišką dėl ES 

dotacijos, taip pat sudėtingas VPSP viešųjų pirkimų ir valdymo procesas. Esant šiai padėčiai 

abu partneriai gali nuo pat pradžių siekti vengti įgyvendinti projektus jungtinėmis lėšomis 

(VPSP) ir verčiau rinktis įprastus viešuosius pirkimus arba VPSP nesinaudojant jokia ES 

parama. 

70. Be kitų veiksnių, kaip antai finansų ir ekonomikos krizės poveikio, politinio pasirinkimo ir 

ribotų viešojo sektoriaus gebėjimų įgyvendinti VPSP projektus, labai menką ES paramos 

naudojimą įgyvendinant VPSP projektus iš dalies lemia ir praktiniai sunkumai, susiję su 

ankstesniais reglamentais dėl ES finansavimo. 2007–2013 m. programavimo laikotarpiui 

skirtuose struktūrinių ir Sanglaudos fondų reglamentuose nėra konkrečiai su VPSP susijusių 

nuostatų, kadangi jie visų pirma buvo derinami su dotacijų tvirtinimo ir išmokėjimo 

mechanizmais, taikytinais vykdant įvairius įprastus viešuosius pirkimus. 

71. Kalbant apie naujas BNR nuostatas, skirtas 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui, 

yra įtrauktas atskiras su VPSP klausimais susijęs skyrius siekiant paaiškinti ESI fondų 

teikiamas galimybes remti VPSP projektus ir išspręsti kai kuriuos pagrindinius praktinius 

sunkumus. Tai padėjo, pavyzdžiui, supaprastinti finansavimo trūkumo nustatymo tvarką, taip 

pat atsirado galimybė pailginti dotacijos išmokėjimo laiką (daugiau informacijos pateikiama 

II priede). Nors šioms nuostatomis gali būti skatinama įgyvendinti daugiau ES remiamų 

jungtinėmis lėšomis finansuojamų VPSP projektų, audito metu (2017 m. rugsėjo mėn.) šių 

projektų buvo parengta labai nedaug. 
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Dėl galimybės VPSP projektus apskaityti nebalansiniuose straipsniuose kyla rizika, kad gali 

sumažėti skaidrumas ir ekonominė nauda 

72. Nustatėme, kad viešojo sektoriaus institucijoms priimant sprendimą dėl šio viešųjų 

pirkimų metodo pasirinkimo labai svarbus yra VPSP sutarčių statistinis vertinimas. Remiantis 

2010 m. ESS (žr. 6 dalį), VPSP projektai turėtų būti įrašomi į apskaitą turto ekonominio 

savininko (t. y. šalies, prisiimančios didžiausią rizikos dalį ir turinčios teisę gauti didžiausią dalį 

atlygio už riziką) balansiniuose straipsniuose. Atsižvelgiant į tai, kaip viešojo ir privačiojo 

sektorių partneriams yra paskirstoma rizika ir atlygis, taisyklėse numatytos dvi galimybės: 

a) VPSP projektai gali būti apskaitomi valdžios sektoriaus balansiniuose straipsniuose 

panašiai, kaip yra apskaitomi projektai, kurių viešieji pirkimai vyksta įprastai. Šiuo atveju 

VPSP turtas yra laikomas viešąja investicija, dėl kurios atsižvelgiant į investicijas didėja 

valstybės skola, taigi yra daromas poveikis Mastrichto kriterijų laikymuisi;  

b) VPSP projektai gali būti apskaitomi valdžios sektoriaus nebalansiniuose straipsniuose, 

perkeliant investicines išlaidas iš kapitalo (investicijų) biudžeto į metinį būsimų metų 

veiklos biudžetą. Šiuo atveju pranašumas yra tas, kad į su VPSP susijusios skolos dalį 

neatsižvelgiama siekiant užtikrinti atitiktį Mastrichto kriterijams. 

73. Rizikos paskirstymas viešojo ir privačiojo sektorių partneriams – vienas iš pagrindinių 

VPSP sutarties ypatybių (žr. 54 dalį). Kadangi, VPSP projektų neapskaitant valdžios sektoriaus 

balansiniuose straipsniuose, didžiausia rizika ir išmokos tenka privačiojo sektoriaus 

partneriui, neišvengiamai esama rizikos, kad paskirstant riziką ir atlygį bus labiau 

atsižvelgiama į taikomą statistinio vertinimo metodą, o ne laikomasi principo, kad riziką 

turėtų prisiimti šalis, kurios galimybės ją valdyti ir užtikrinti didžiausią ekonominę naudą yra 

geresnės. Apskritai VPSP turtą apskaitant balansiniuose straipsniuose būtų galima užtikrinti 

vienodesnes sąlygas taikyti įvairius viešųjų pirkimų metodus ir juos rinktis atsižvelgiant tik į 

ekonominę naudą. 

74. Atlikus keturių valstybių narių VPSP politikos, strategijų ir projektų analizę paaiškėjo, 

kad:  
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a) Airijoje pagrindinis VPSP grindžiamo finansavimo metodo pasirinkimą lemiantis veiksnys 

yra ekonominis naudingumas, tačiau taip pat atsižvelgiama į galimybę VPSP projektus 

įrašyti į apskaitą valdžios sektoriaus nebalansiniuose straipsniuose. Du iš audituoti 

projektai (jų bendros išlaidos – 1,2 milijardo eurų) įrašyti į apskaitą nebalansiniuose, o 

vienas – balansiniuose straipsniuose; 

b) Graikijoje renkantis VPSP grindžiamą finansavimo metodą daugiausia buvo siekiama 

pritraukti privatų finansavimą. Į statistinį vertinimą taip pat atsižvelgta – trys audito 

metu tikrintos koncesijos sutartys (jų bendra vertė – 6,7 milijardo eurų) iš pradžių buvo 

įrašomos į apaskaitą nebalansiniuose straipsniuose. Tačiau vėliau, pradėjus naujas 

derybas dėl sutarties sąlygų ir jas iš esmės pakeitus, šios sutartys perkeltos į balansinius 

straipsnius (žr. 37–40 dalis). Nė vienam projektui nebuvo atlikta lyginamojo viešųjų 

pirkimų metodų ekonominės naudos vertinimo; 

c) Prancūzijoje VPSP projektai sistemingai apskaitomi valdžios sektoriaus balansiniuose 

straipsniuose, taigi VPSP grindžiamo finansavimo metodo pasirinkimą lemia vien 

ekonominė nauda. Keturi audituoti projektai įrašyti į apskaitą balansiniuose 

straipsniuose ir, išskyrus „Pau-Pyrénées“ projektą, atlikta galimų viešųjų pirkimų 

metodų lyginamoji analizė; 

d) Ispanijos institucijoms taip pat labai svarbu buvo tai, kad VPSP projektai gali būti 

apskaitomi nebalansiniuose straipsniuose. Apskritai nebuvo skatinama sudaryti VPSP, 

kuri turėtų įtakos valdžios sektoriaus balansui, o kabant apie audituotus VPSP projektus, 

galimų viešųjų pirkimų metodų lyginamasis vertinimas remiantis ekonominės naudos 

kriterijais neatliktas. Pavyzdžiui, automagistralės A1 projekto galimybių studijoje rizika 

paskirstyta siekiant išvengti projekto įrašymo į apskaitą valdžios sektoriaus 

balansiniuose straipsniuose ir taip išlaikyti vieną iš pagrindinių VPSP privalumų38. Tačiau, 

Nacionalinės apskaitos biuro sprendimu, du audituoti projektai turėjo būti įrašyti į 

                                                      

38 Estudio de viabilidad Económica Financiera Autovía A-1 Tramo 2 P.K. 101 a 247, p. 15, 2006 m. 
kovo mėn. 
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apskaitą balansiniuose straipsniuose, kadangi privačiojo sektoriaus partnerio rizika buvo 

nepakankama. 

75. Nustatėme, kad penkių iš 12 audituotų projektų (jų bendros išlaidos – 7,9 milijardo 

eurų) atveju renkantis VPSP grindžiamą finansavimo metodą svarbų vaidmenį atliko tai, kad 

VPSP projektai gali būti įrašomi į apskaitą nebalansiniuose straipsniuose. Taikant šią praktiką 

didėja neigiamo šalutinio poveikio, galinčio lemti ekonominės naudos sumažėjimą, rizika; 

pavyzdžiui, tai gali lemti šališką požiūrį į VPSP projektus net ir tais atvejais, kai atsižvelgiant į 

ekonominę naudą tikriausiai būtų rinktasi kitą metodą, taip pat tai gali lemti neproporcingą 

rizikos pasidalijimą ir didesnes viešojo sektoriaus partnerio išlaidas. 

76. Nesant patikimų viešai prieinamų duomenų apie VPSP projektus bazių39, iš kurių 

duomenų būtų matyti viešojo sektoriaus subjektų būsimų metų įsipareigojimai, ir VPSP 

projektų neįtraukiant į viešojo sektoriaus balansą mažėja plačiajai visuomenei teikiamos 

informacijos apie ilgalaikius įsipareigojimus pagal VPSP sutartis ir su jomis susijusią 

atsakomybę, taigi ir informacijos apie šių sutarčių poveikį atitinkamų valstybių narių skolos ir 

deficito dydžiui, skaidrumas. 

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

77. Nustatėme, kad, nors taikant VPSP metodą atsiranda galimybė greičiau įgyvendinti 

politiką, taip pat per visą VPSP sutarčių laiką užtikrinti gerą priežiūros lygį, ne visi audituoti ES 

remti VPSP projektai buvo veiksmingai valdomi ir ne visada buvo pasiekta pakankama 

ekonominė nauda. Dažnai nebuvo pasiekta galima audituotų VPSP projektų nauda, kadangi, 

panašiai kaip ir įgyvendinant projektus, kurių viešieji pirkimai vyksta įprastai, neišvengta 

vėlavimo ir išlaidų didėjimo, taip pat nepakankamai naudotasi projektų rezultatais ir dėl to 

1,5 milijardo eurų, iš kurių 0,4 milijardo eurų – ES lėšos, išleista neefektyviai ir neveiksmingai. 

78. Be to, tinkamai neišnagrinėta galimybė taikant VPSP metodą pasiekti didesnę 

ekonominę naudą, taip pat neparengtos tinkamos VPSP metodo taikymo strategijos bei 

institucinės ir teisinės sistemos. Kadangi tik kelios valstybės narės turi pakankamai sėkmingo 

                                                      

39 Valstybės narės privalo kas šešis mėnesius siųsti Eurostatui dešimties didžiausių VPSP projektų 
sąrašą, tačiau jis viešai neskelbiamas. 
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VPSP projektų įgyvendinimo patirties ir žinių, esama didelės rizikos, jog, taikant VPSP 

metodą, prie tikslo (kuris, be kita ko, nurodytasTransporto politikos baltojoje knygoje, taip 

pat esamo laikotarpio EITP ir ESIF reglamentuose) didesnę dalį ES lėšų įgyvendinti su 

privačiomis lėšomis, įskaitant VPSP, įgyvendinimo nebus prisidėta tiek, kiek tikėtasi. 

1 rekomendacija. Neskatinti intensyviau ir plačiau taikyti VPSP metodo, kol nebus 

išspręstos nustatytos problemos ir sėkmingai įgyvendintos toliau pateiktos 

rekomendacijos 

Komisija ir valstybės narės neturėtų skatinti intensyviau ir plačiau taikyti VPSP metodo, kol 

nebus išspręstos šioje ataskaitoje nustatytos problemos ir sėkmingai įgyvendintos toliau 

pateiktos rekomendacijos; visų pirma reikėtų patobulinti institucines ir teisines sistemas bei 

pagerinti projektų valdymą, taip pat geriau užtikrinti, kad būtent pasirinkus VPSP metodą 

būtų pasiekta didžiausia ekonominė nauda ir VPSP projektai būtų sėkmingai valdomi. 

Tikslinė įgyvendinimo data: nedelsiant. 

Ne visada veiksmingai pasiekta galima audituotų VPSP projektų nauda 

79. Susijusiose strategijose ir reglamentuose numatyta VPSP metodą taikyti kaip veiksmingą 

infrastruktūros projektų, kuriais užtikrinama, kad viešosios politikos tikslai būtų pasiekti 

sutelkiant įvairius viešuosius ir privačiuosius išteklius, įgyvendinimo priemonę. Tačiau 

nustatėme, kad įgyvendinant projektus didesniu nei įprasta mastu ir viena sutartimi 

sujungiant projekto projektavimo, finansavimo, statybos, eksploatavimo ir priežiūros etapus, 

didėjo mažos konkurencijos rizika ir tai lėmė viešojo sektoriaus institucijos priklausomumą 

nuo veiklos vykdytojų, ir apskritai projektai tapo sudėtingesni. 

80. Kalbant apie daugumos audituotų projektų užbaigimą laiku ir neviršijant biudžeto, 

pasirinkus VPSP grindžiamą finansavimo metodą nebuvo pasiekta tokia nauda, kokios 

tikėtasi. Kaip jau minėjome, projektai, kurių viešieji pirkimai vyksta įprastai, taip pat 

dauguma audituotų VPSP projektų (septyni iš dvylikos projektų, jų vertė siekia 7,8 milijardo 

eurų) tam tikru požiūriu buvo įgyvendinami neveiksmingai, įskaitant užsitęsusias viešųjų 

pirkimų procedūras (iki 6,5 metų trukmės) ir statybos etapus (vėluota nuo dviejų iki 

52 mėn.). Tiesą sakant, galimybių šią naudą pasiekti taikant VPSP metodą buvo nedaug, 
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kadangi kartais šį vėlavimą lėmė veiksniai, kurių nebuvo įmanoma paveikti taikant VPSP 

grindžiamą finansavimo metodą (vėlavimas, susijęs su atitinkamų leidimų ir licencijų gavimu, 

teisiniais ginčais dėl viešųjų pirkimų procedūros ar naujų derybų dėl projekto), tačiau kartais 

vėlavimas buvo tiesiogiai susijęs su VPSP grindžiamo finansavimo metodo pasirinkimu 

(pavyzdžiui, dėl su finansiniu užbaigimu susijusių sunkumų ir didesnio pažeidžiamumo esant 

ekonominiam ir finansiniam nuosmukiui, – tai lėmė kreditorių pasitraukimą iš sutarties ir 

didelių papildomų išlaidų (1,5 milijardo eurų) viešojo sektoriaus partneriui atsiradimą). 

81. Kadangi didelės apimties projektai gali būti finansuojami per ilgesnį laiką, taip mažiau 

skatinama nustatant optimalų projekto dydį atsižvelgti į tikrus poreikius, todėl didėja rizika, 

kad viešojo sektoriaus subjektai gali imtis įgyvendinti didesnius, nei iš tikrųjų reikia, 

infrastruktūros projektus. Kalbant apie audituotus projektus, nors viešojo ir privačiojo 

sektoriaus partneriai ir kreditoriai atliko vertinimą, sukurti planuojamos infrastruktūros 

paklausos ir naudojimo ateityje scenarijai vis tiek buvo pernelyg optimistiniai. Pavyzdžiui, 

įvertintas kai kurių Graikijos ir Ispanijos automagistralių atkarpų eismo srautas buvo daug 

mažesnis, nei galėjo būti atsižvelgiant į pajėgumus, o audituotų Prancūzijos ir Airijos 

plačiajuosčio ryšio diegimo projektų faktiniai įsisavinimo tarp naudotojų rodikliai buvo daug 

žemesni (iki 69 %), nei planuota – dėl to šių projektų ekonominė nauda ir veiksmingumas 

buvo mažesni, nei tikėtasi. 
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2 rekomendacija. Mažinti finansinį vėlavimo ir naujų derybų rengimo poveikį viešojo 

sektoriaus partnerio dengiamoms VPSP projektų išlaidoms 

Kad dėl vėlavimo ir naujų derybų atsiradusios išlaidos būtų geriau paskirstomos partneriams 

ir kad būtų mažinamas vėlavimo, už kurį atsakingas viešojo sektoriaus partneris, ir naujų 

derybų dėl sutarties finansinis poveikis galutinei VPSP projektų išlaidų, kurias dengia viešojo 

sektoriaus partneris, sumai, rekomenduojame: 

a) Valstybėms narėms – nustatyti ir pasiūlyti standartines sutarčių nuostatas, kuriomis 

būtų apibrėžta galimų papildomų išlaidų, kurias turi padengti viešojo sektoriaus 

partneris, sumos riba. 

b) Valstybėms narėms įvertinti pirmalaikių naujų derybų dėl sutarčių rengimo galimybę 

siekiant užtikrinti, kad dėl to susidarančios papildomos viešojo sektoriaus partnerio 

dengiamos išlaidos būtų tinkamai pagrįstos ir atitiktų ekonominės naudos principus. 

Tikslinė įgyvendinimo data: nedelsiant. 

Vėlavimą, išlaidų didėjimą ir per mažą naudojimą iš dalies lėmė tai, kad buvo atliktos 

neišsamios analizės ir taikyti netinkami metodai 

82. Nustatėme, kad taikyti VPSP grindžiamą finansavimo metodą dažnai nuspręsta neatlikus 

pakankamai išsamios analizės. Kalbant apie daugumą audituotų projektų, nebuvo atlikta 

lyginamosios analizės (atliktos, pavyzdžiui, naudojantis viešojo sektoriaus komparatoriumi), 

kuria būtų įrodyta, jog pasirinkus VPSP metodą būtų pasiekta didžiausia ekonominė nauda 

arba būtų apsaugotas viešasis interesas užtikrinant vienodas sąlygas taikyti įvairius viešųjų 

pirkimų metodus. 

83. Nors Europos Komisija investuoja į fondą „Marguerite“ remdamasi TEN-T reglamentu, 

kuriuo Audito Rūmams suteikiama teisė atlikti auditą, net jei paramos gavėjas yra privačiojo 

sektoriaus partneris, Airijos institucijos nesutiko mums pateikti automagistralės N17 / 18 

projekto VSK duomenų ir konkurso dokumentų, jų neturėjo ir Komisija. Taigi nebuvo 

galimybės įvertinti, kuo remiantis buvo kuriamas projektas ir vykdomi jo viešieji pirkimai, taip 

pat kodėl buvo pasirinktas VPSP grindžiamas finansavimo metodas, o ne kiti galimi viešųjų 

pirkimų metodai (kaip antai įprasti viešieji pirkimai ir koncesija). 
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84. Įgyvendinant daugumą audituotų VPSP projektų VPSP grindžiamas finansavimo metodas 

buvo taikomas netinkamai. Nustatyti netinkami rizikos pasidalijimo mechanizmai ir dėl to 

rizika buvo paskirstyta neveiksmingai arba nenuosekliai, arba privačiojo sektoriaus partneris 

patyrė pernelyg didelę riziką. Vienu audito metu nustatytu atveju buvo išmokėtas didelis 

(14 %) atlygis už privačiojo sektoriaus partnerio rizikos kapitalą – šis atlygis yra 

neproporcingas šiam partneriui paskirtai mažai rizikai. Be to, ne visada buvo tinkamai 

valdomos ilgalaikės sutartys, įgyvendinamos taikant naujas technologijas, pavyzdžiui, IRT 

sektoriuje, kadangi viešojo sektoriaus partneriai privalėjo sutartis toliau įgyvendinti, net jei 

dėl didelio pokyčių tempo tos technologijos paseno. 

3 rekomendacija. Renkantis VPSP grindžiamą finansavimo metodą remtis patikimomis 

lyginamosiomis analizėmis, atliktomis siekiant nustatyti geriausią viešųjų pirkimų modelį 

Siekdami užtikrinti, kad taikant būtent VPSP grindžiamą finansavimo metodą būtų užtikrinta 

didžiausia ekonominė nauda, rekomenduojame: 

a) Valstybėms narėms – renkantis VPSP grindžiamą finansavimo metodą remtis 

patikimomis lyginamosiomis analizėmis, atliktomis, pavyzdžiui, naudojantis viešojo 

sektoriaus komparatoriumi, ir tinkamais metodais, kuriais būtų užtikrinama, kad VPSP 

grindžiamas finansavimo metodas būtų pasirenkamas tik tada, jei net ir pagal 

blogiausius scenarijus jį taikant būtų pasiekta didžiausia ekonominė nauda. 

b) Komisijai – užtikrinti, kad Audito Rūmams būtų užtikrinta galimybė susipažinti su visa 

reikiama informacija, kad jie galėtų įvertinti viešųjų pirkimų metodo pasirinkimą ir 

susijusius viešojo sektoriaus institucijų vykdytus viešuosius pirkimus, net jei ES parama 

pagal finansines priemones privačiojo sektoriaus subjektams teikiama tiesiogiai. 

Tikslinė įgyvendinimo data – nuo 2018 m. rugsėjo mėn. 

Institucinė ir teisinė sistemos dar nėra tinkamos ES remiamiems VPSP projektams 

įgyvendinti 

85. Iš trūkumų, kurių nustatėme atlikdami auditą, matyti, jog tam, kad VPSP projektai būtų 

įgyvendinami sėkmingai, būtina turėti stiprių administracinių gebėjimų, – juos užtikrinti 

įmanoma tik sukūrus tinkamas institucines ir teisines sistemas ir įgijus visokeriopos patirties. 
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Nustatėme, kad šiuo metu šios sąlygos yra užtikrintos tik keliose valstybėse narėse, – šių 

pastangų nepakanka atsižvelgiant į ES vis aktyvesnį raginimą plačiau ir intensyviau kartu 

naudoti viešąsias ir privačias lėšas, taip pat atsižvelgiant į galimą VPSP vaidmenį šiuo 

požiūriu. 

86. Tai matyti ir iš didelės vertintų projektų geografinės ir sektorių koncentracijos (59 % 

visos ES lėšų sumos, t. y. 3,3 milijardo eurų, suteikta Graikijai; tai sudaro 88 % visų ES 

remiamų projektų išlaidų transporto sektoriuje) ir iš to, kad nemažai projektų finansuota ESIF 

lėšomis, nes 63 % ESIF finansavimo sutelkta Jungtinėje Karalystėje, Italijoje ir Ispanijoje, 

daugiausia – energetikos (46 %) ir transporto (19 %) sektoriuose. 

87. Be to, nors trijose valstybėse narėse, kuriose lankėmės (Prancūzijoje, Graikijoje ir 

Ispanijoje), turėta pakankamai žinių apie VPSP projektų ir koncesijų įgyvendinimą, tačiau 

nebuvo nustatyta visiškai tinkamos institucinės sistemos, kuria būtų užtikrinamas sėkmingas 

VPSP projektų valdymas. 

88. Valstybėse narėse, kuriose lankėmės, nebuvo nustatyta (skirtingu mastu) tinkamo 

strateginio požiūrio į VPSP metodo taikymą. VPSP buvo laikoma papildomo finansavimo – 

privačių lėšų – pritraukimo priemone, tačiau nebuvo aiškiai nustatyta, kokį vaidmenį VPSP 

turėtų atlikti įgyvendinant nacionalines investavimo strategijas arba kokioms sritims būtų 

patartina ateityje skirti didelę biudžeto dalį. 

89. Nors taikant VPSP metodą, kaip įprastų viešųjų pirkimų metodų alternatyvą, gali būti 

prisidėta prie prioritetinių didelės apimties infrastruktūros planų užbaigimo ir tinkamų 

paslaugų ir priežiūros standartų užtikrinimo, nustatėme, kad du trečdaliai audituotų 

automagistralių projektų nebuvo įtraukti į prioritetinį TEN-T tinklą, kurio tikslas – sutelkti 

dėmesį į prioritetinį tikslą iki 2030 m. baigti kurti šį tinklą; šie projektai buvo įtraukti tik į visa 

apimantį susisiekimo tinklą, kurį tikimasi baigti kurti iki 2050 m. Be to, kai kurie audituoti 

VPSP projektai buvo įgyvendinami sektoriuose (pavyzdžiui, IRT), kuriuose vyksta spartūs 

technologijų pokyčiai, sunkiai suderinami su ilga sutarčių trukme. 
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90. Galiausia tik kelios valstybės narės buvo numačiusios taikyti išlaidų VPSP ribą, kad 

ateityje nereikėtų šiems projektams skirti pernelyg didelės biudžeto lėšų dalies, – šių ribų 

viešojo sektoriaus partneris turėtų paistyti net ir esant ekonominiam nuosmukiui, taip pat 

nebūtų galimybės ateityje VPSP metodo taikyti įvairių sričių politikai įgyvendinti. 

4 rekomendacija. Aiškios VPSP politikos ir strategijos nustatymas 

Siekdami užtikrinti, kad valstybės narės turėtų reikiamų administracinių gebėjimų ir parengtų 

aiškią VPSP politiką bei strategijas, kuriomis remdamosi galėtų sėkmingai įgyvendinti ES 

remiamus VPSP projektus, rekomenduojame: 

a) Valstybėms narėms – nustatyti aiškią VPSP politiką ir strategijas, aiškiai nurodant, kokį 

vaidmenį turėtų atlikti VPSP įgyvendinant jų infrastruktūros investicijų politiką siekiant 

nustatyti sektorius, kuriuose būtų tinkamiausia taikyti VPSP metodą, taip pat nustatyti 

galimas ribas, kurių laikantis būtų galima veiksmingai taikyti VPSP metodą. 

b) Komisijai – pasiūlyti teisės aktų pakeitimus, ateityje siekiant sutelkti finansinę paramą 

tik tų sektorių VPSP projektams, kurie, Komisijos nuomone, yra strategiškai labai svarbūs 

ir kuriuose ta parama būtų suderinama su ilgalaikiais įsipareigojimais pagal VPSP sutartis 

(pavyzdžiui, TEN-T pagrindinio tinklo sektoriaus projektams). 

Tikslinė įgyvendinimo data: nuo kito programavimo laikotarpio. 

91. Penki iš 12 vertintų VPSP projektų (jų bendros išlaidos siekia 7,9 milijardo eurų) iš 

pradžių buvo įrašomi į apskaitą nebalansiniuose straipsniuose. Nors tai neprieštarauja ES 

apskaitos sistemai, dėl šios praktikos didėja neigiamo šalutinio poveikio, lemiančio 

ekonominės naudos mažėjimą, rizika; pavyzdžiui, tai gali lemti šališką požiūrį į VPSP 

projektus net ir tais atvejais, kai atsižvelgiant į ekonominę naudą tikriausiai būtų rinktasi kitą 

metodą; dėl neigiamo šalutinio poveikio taip pat gali sumažėti skaidrumas. 

92. ES finansavimą naudojant VPSP projektams įgyvendinti kyla papildomų sunkumų ir 

neaiškumų – taip neskatinama naudoti ES lėšų. Kalbant apie visą VPSP projektų rinką, ES 

remiamų VPSP projektų buvo įgyvendinama nedaug. Naujuosiuose ESIF reglamentuose iš 

dalies paaiškintos šių fondų teikiamos galimybės, susijusios su VPSP projektų finansavimu, ir 
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panaikintos kai kurios nuostatos, dėl kurių kiltų sunkumų naudojant jungtines lėšas, tačiau 

būtų galima supaprastinti ir daugiau nuostatų. 

5 rekomendacija. Patobulinti ES sistemą siekiant veiksmingiau įgyvendinti VPSP projektus 

Siekdami sumažinti riziką, jog renkantis VPSP grindžiamą finansavimo metodą gali būti 

laikomasi šališko požiūrio, taip pat siekdami toliau didinti skaidrumą ir užtikrinti veiksmingą 

VPSP projektų rėmimą ES lėšomis, Audito Rūmai rekomenduoja: 

a) Komisijai susieti ES paramą su VPSP projektais įsitikinus, kad VPSP galimybės 

pasirinkimas buvo pagrįstas ekonominiu naudingumu, o ne nepagrįstai veikiamas 

svarstymų, susijusių su biudžeto suvaržymais ar jų statistiniu vertinimu. 

b) Valstybėms narėms – didinti skaidrumą reguliariai skelbiant VPSP projektų sąrašus 

(įskaitant išsamius ir svarbius duomenis apie finansuotą turtą), taip pat su šiais 

projektais susijusius būsimuosius įsipareigojimus bei informaciją apie tai, ar šie projektai 

yra įtraukti į balansą, ir užtikrinti konfidencialių ir neskelbtinų komercinių duomenų 

apsaugą. 

c) Komisijai – įvertinti projektų, finansuojamų kartu naudojant ES lėšas, papildomą 

sudėtingumą, kad būtų imamasi tolesnių veiksmų siekiant supaprastinti atitinkamas ES 

programų taisykles ir procedūras. 

Tikslinė įgyvendinimo data: iki 2019 m. pabaigos. 
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Šią ataskaitą priėmė II kolegija, vadovaujama Audito Rūmų narės Ilianos IVANOVOS, 2018 m. 

vasario 7 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje. 
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I PRIEDAS 

2000–2014 m. ES remti VPSP projektai (milijonai eurų, pagal šalis) 

Šalys 
Projektų 
skaičius 

Bendros 
išlaidos ES įnašas % ES įnašo 

Graikija 8 6 806 3 301 58,53 % 
Portugalija 3 2 379 564 10,00 % 
Prancūzija 21 9 856 324 5,74 % 
Ispanija 4 2 422 311 5,51 % 
Lenkija 4 388 272 4,82 % 
Vokietija 14 2 147 254 4,50 % 
Italija 6 553 210 3,72 % 
Jungtinė Karalystė 3 2 212 110 1,95 % 
Belgija 2 686 101 1,79 % 
Airija 3 1 286 81 1,44 % 
Lietuva 3 99 40 0,71 % 
Slovėnija 10 52 36 0,64 % 
Kroatija 1 331 20 0,35 % 
Мalta 1 21 12 0,21 % 
Estija 1 4 4 0,07 % 
Iš viso 84 29 242 5 640 100,00 % 

Šaltinis: Europos Audito Rūmų lentelė, parengta remiantis Komisijos, EVEC ir atrinktų valstybių narių 
pateiktais duomenimis. Duomenų apie ES įnašą šaltiniai: ERPF, SF, fondas „Marguerite“, TTPGP, POI ir 
JESSICA. 

Likusiose 13 valstybių narių įgyvendinant VPSP projektus ES parama nesinaudota. 
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II PRIEDAS. 

Pagrindiniai sunkumai, kylantys įgyvendinant jungtinėmis lėšomis finansuojamus VPSP 

projektus (2007–2013 m.), ir Bendrųjų nuostatų reglamento pakeitimai (2014–2020 m.) 

2007–2013 m. 2014–2020 m. 

Kadangi privačiojo sektoriaus partnerį reikia 
pasirinkti iki teikiant paraišką dotacijai gauti, viešojo 
sektoriaus institucijoms galėjo kilti rizika, kad 
dotacija gali būti nepatvirtinta, nors įsipareigojimai 
pagal VPSP sutartį jau prisiimti. 

Nors nebuvo panaikinta galimybė teikti paraišką 
dotacijai gauti tik užbaigus VPSP viešuosius pirkimus, 
naujosiose nuostatose taip pat numatoma, kad, iki 
privačiojo sektoriaus partnerio oficialaus išrinkimo 
pagal viešųjų pirkimų procedūrą, gali būti suteiktas 
sąlyginis patvirtinimas, jog jis yra dotacijos gavėjas. 
Taip perkančiajai organizacijai sudaroma galimybė 
vienu metu vykdyti viešuosius pirkimus ir teikti 
paraišką dotacijai gauti, taip pat iki VPSP sutarties 
skyrimo gauti sąlyginį dotacijos patvirtinimą; taip jau 
ankstyvuoju etapu yra užtikrinamas didesnis 
aiškumas ir tikrumas dėl finansavimo šaltinių bei 
pašalinama rizika, kad dotacija viešojo sektoriaus 
partneriui gali būti neskirta, nors įsipareigojimai 
pagal VPSP sutartį jau prisiimti. 

Nustačius reikalavimą dotacijas išmokėti per dvejus 
metus nuo tų metų, kai jos paskiriamos („n+2“ 
taisyklė), apribota galimybė dotacijų lėšas naudoti 
išankstinėms kapitalo išlaidoms padengti ir šis 
reikalavimas nebuvo tinkamai pritaikytas VPSP 
projektams, kuriuos įgyvendinant lėšos išmokamos 
per daug ilgesnį laiką. 

Naujosiose nuostatose numatytas ilgesnis dotacijos 
išmokėjimo laikotarpis – jis gali prilygti VPSP 
sutarties laikui. Dotacija pervedama į viešojo 
sektoriaus partnerio valdomą sąlyginio deponavimo 
sąskaitą, taigi išmokų mokėjimą galima geriau 
priderinti atsižvelgiant į ilgalaikį VPSP pobūdį. 

Kadangi tiksli didžiausia ES pagalbos suma, kuri iki 
užbaigiant VPSP viešuosius pirkimus galėtų būti 
skirta projektams, kuriais galima gauti pajamų, yra 
apskaičiuojama sudėtingai ir kadangi esama su tuo 
susijusio netikrumo (finansavimo trūkumas1), viešojo 
sektoriaus institucijoms galėjo kilti finansavimo 
rizika, jei dotacijos suma būtų buvusi mažesnė nei 
tikėtasi. 

Nors šis su finansavimo trūkumu susijęs metodas vis 
dar gali būti taikomas apskaičiuojant ES paramos 
projektams, kuriais galima gauti pajamų, dydį, 
naujosiose nuostatose numatyta iš esmės 
supaprastintų alternatyvų, kurių atsiranda tam 
tikruose sektoriuose taikant iš anksto nustatytą 
vienodą finansavimo trūkumo dydį. 

 Naujosiose nuostatose numatyta galimybė 
neprarandant dotacijos pakeisti privačiojo sektoriaus 
partnerį–paramos gavėją, taip geriau sustiprinant 
kreditorių teises įsikišti ir pakeisti paramos gavėją. 

1 Projektai, kuriais galima gauti pajamų, – tai projektai, kuriuos įgyvendinant naudotojai už 
paslaugas moka tiesiogiai. Principas yra tas, kad ESI fondų lėšos turėtų būti naudojamos tik 
finansavimo trūkumui, susidariusiam atsižvelgiant į projekto išlaidas ir gautas pajamas, 
panaikinti. Nacionalinių ir ES įnašų suma negali viršyti finansavimo trūkumo sumos. 



1 

 

III PRIEDAS 
Audituoti projektai 

 Sektorius / projektai Sutarties būsena ir 
trukmė 

Vėlavimas 
mėnesiais 

Planuotos 
bendros 
projekto 
išlaidos 

Preliminarios 
bendros 
projekto 
išlaidos 

Papildomos 
viešojo 

sektoriaus 
partnerio 
padengtos 

išlaidos 

Išlaidų 
padidėjimas 

% 
Pastabos ES parama 

ES 
finansavimo 

šaltinis 

Apskaityta 
balansiniuose / 
nebalansiniuose 

straipsniuose 

Viešojo 
sektoriaus 

komparatorius 

   
 Milijonais eurų   Milijonais 

eurų    

  Graikija            

1 
Transportas: 
Centrinė 
automagistralė E-651 

Koncesija 30-čiai 
metų (iki 2038 m.), 
statybos darbai 
tebevyksta 

47 2 375 1 594 413 Žr. pastabą 

Preliminari bendra išlaidų suma yra mažesnė už planuotą 
bendrą išlaidų sumą, kadangi projekto apimtis sumažinta 
55 %. Tačiau bendra išlaidų vienam km suma padidėjo 
47 %. Į 413 milijonų eurų sumą įeina papildomas 231,4 
milijono eurų valstybės finansinis įnašas ir išmokos 
koncesininkui, kurių suma – 181,4 milijono eurų. 

647,6 
ERPF ir 

Sanglaudos 
fondas 

Iš pradžių buvo 
apskaitoma 

nebalansiniuose 
straipsniuose, o 

į balansinius 
straipsnius 
perkelta tik 
atnaujinus 

sutartis 

Ne 

2 
Transportas: 
„Olympia“ 
automagistralė2 

Koncesija 30-čiai 
metų (iki 2038 m.), 
statybos darbai 
tebevyksta 

37 2 825 2 619 678 Žr. pastabą 

Preliminari bendra išlaidų suma yra mažesnė už planuotą 
bendrą išlaidų sumą, kadangi projekto apimtis sumažinta 
45 %. Tačiau bendra išlaidų vienam km suma padidėjo 
69 %. Į 678 milijonų eurų sumą įeina papildomas 238,5 
milijono eurų valstybės finansinis įnašas ir išmokos 
koncesininkui, kurių suma – 439,7 milijono eurų. 

1 012,4 
ERPF ir 

Sanglaudos 
fondas 

Iš pradžių buvo 
apskaitoma 

nebalansiniuose 
straipsniuose, o 

į balansinius 
straipsnius 
perkelta tik 
atnaujinus 

sutartis 

Ne 

3 
Transportas: 
„Moreas“ 
automagistralė3 

Koncesija 30-čiai 
metų (iki 2038 m.), 
statybos darbai 
užbaigti 

52 1 543 1 791 84 Žr. pastabą Bendra išlaidų vienam km suma padidėjo 16 %. 84 milijonų 
eurų sumą sudaro išmokos koncesininkui. 328,6 

ERPF ir 
Sanglaudos 

fondas 

Iš pradžių buvo 
apskaitoma 

nebalansiniuose 
straipsniuose, o 

į balansinius 
straipsnius 
perkelta tik 
atnaujinus 

sutartis 

Ne 

             

 Ispanija            

4 Transportas: 
automagistralė A-14 

Koncesija 19-ai metų 
(iki 2026 m.), 
statybos darbai 
užbaigti 

24 475 633 158 33 % Reikėjo šiek tiek pakeisti suplanuotus darbus 2,2 Fondas 
„Marguerite“ Įtraukta Ne 

5 
Transportas: 
automagistralė C-
255 

Koncesija 33 
metams (iki 
2044 m.), statybos 
darbai užbaigti 

14 695 838 144 21 % Reikėjo šiek tiek pakeisti suplanuotus darbus 70 TTPGP Įtraukta Ne 

             

 Airija            

6 
Transportas: 
automagistralė 
N17 / N186 

Koncesija 25-iems 
metams (iki 
2042 m.), statybos 
darbai tebevyksta 

Netaikoma 946 Netaikoma Netaikoma Žr. pastabą Atliekant auditą tebevyko statybos darbai. 2,7 Fondas 
„Marguerite“ Neįtraukta Netaikoma 
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 Sektorius / projektai Sutarties būsena ir 
trukmė 

Vėlavimas 
mėnesiais 

Planuotos 
bendros 
projekto 
išlaidos 

Preliminarios 
bendros 
projekto 
išlaidos 

Papildomos 
viešojo 

sektoriaus 
partnerio 
padengtos 

išlaidos 

Išlaidų 
padidėjimas 

% 
Pastabos ES parama 

ES 
finansavimo 

šaltinis 

Apskaityta 
balansiniuose / 
nebalansiniuose 

straipsniuose 

Viešojo 
sektoriaus 

komparatorius 

   
 Milijonais eurų   Milijonais 

eurų    

7 

IRT: 
Nacionalinė 
plačiajuosčio ryšio 
diegimo sistema7 

5 arba 7 metų 
projekto susitarimas, 
statybos darbai 
užbaigti 

0 223 169 Netaikoma Žr. pastabą 

Įgyvendinant projektą gauta mažiau pajamų, nei tikėtasi, 
kadangi, palyginti su padėtimi po pirmojo konkurso, 
įsisavinimas tarp naudotojų buvo gerokai mažesnis, nei 
tikėtasi. Tai taip pat turėjo įtakos bendroms veiklos 
išlaidoms, be to, projekto finansavimas buvo mažesnis, nei 
iš pradžių tikėtasi. 

36 ERPF Neįtraukta Netaikoma 

8 IRT: 
Miesto ryšių tinklai8 

Iki 25 metų po 
paskiausio MRT 
sertifikavimo. 

Netaikoma 117 84 Netaikoma Žr. pastabą 

Projekto apimtis sumažėjo, o išlaidos kiekvienam 
dalyvaujančiam miestui padidėjo vidutiniškai 4,2 %. Išlaidų 
suma neapima infrastruktūros, dėl kurios yra sudaryta 
atskira sutartis, eksploatavimo ir priežiūros sąnaudų, taip 
pat vietos valdžios institucijų įnašų. 

42,1 ERPF Įtraukta Netaikoma 

             
 Prancūzija             

9 

IRT: 
Le numérique au 
service des 
Girondins9 

20-čiai metų (iki 
2029 m.), statybos 
darbai užbaigti 

16 146 143 -4 -2 % 
Infrastruktūros statybos darbai užbaigti laiku, tačiau dėl 
administracinių priežasčių 16 mėn. vėluota paskirti 
projekto vykdytoją. 

12,5 ERPF Įtraukta Taip 

10 

IRT: 
SPTHD Communauté 
de l’agglomération 
de Pau Pyrénées10 

15-ai metų (iki 
2018 m.), statybos 
darbai tebevyksta 

Netaikoma 18 31 13 73 % 
Atliekant auditą tebevyko statybos darbai. Išlaidos 
padidintos 73 % siekiant laikytis nustatytų su reguliavimu 
susijusių pakeitimų. 

7,7 ERPF Įtraukta Netaikoma 

11 

IRT: 
Plačiajuosčio ryšio 
diegimas Merto ir 
Mozelio 
departamente11 

26-iems metams (iki 
2034 m.), statybos 
darbai užbaigti  

2 148 148 0 0 %  5,9 ERPF Įtraukta Taip 

12 
IRT: 
„Haute-Pyrénées 
numériques“12 

22-iems metams (iki 
2031 m.), statybos 
darbai užbaigti  

0 107 106 -1 -1 %  0,9 ERPF Įtraukta Taip 

 I �š viso   9 618 8 156 1 490   2 169    
 
1 Projektas apima: a) naujos 174 km ilgio automagistralės projektavimą, finansavimą, statybą, eksploatavimą ir priežiūrą; b) automagistralės Atėnai–Salonikai atkarpos tarp Skarfijos ir Rachių (57 km), pastatytos Graikijos valstybės lėšomis, 

eksploatavimą, priežiūrą ir naudojimą (PSFPE). 
2 Projektas apima: a) Graikijos miestus Korintą ir Tsakoną jungiančios naujos 283,7 km ilgio automagistralės projektavimą, statybą, eksploatavimą, priežiūrą ir naudojimą; b) dviejų esamų automagistralės, jungiančios netoli Atėnų esančią 

Elefsiną ir Korintą (63,2 km), atkarpų ir Patrų aplinkkelio atkarpos (18,3 km) eksploatavimą, priežiūrą ir naudojimą (PSFPE). 
3 Projektas apima: a) Tripolę ir Kalamatą jungiančios naujos 76 km ilgio automagistralės ir dar vienos prie šios automagistralės prijungtos naujos 47 km ilgio automagistralės Lefktrai–Sparta projektavimą, statybą, eksploatavimą, priežiūrą ir 

naudojimą; b) esamos automagistralės Korintas–Tripolė 82 km ilgio atkarpos modernizavimą, eksploatavimą, priežiūrą ir naudojimą (PSFPE). 
4 Projektas apima automagistralės A-1 atkarpos Santo Tomė del Puerto–Burgosas (jos bendras ilgis – 150,12 km) modernizavimą, kad ji atitiktų automagistralės standartus, ir jos priežiūrą (PSFPE). 
5 Projektas apima dviejų eismo juostų abiem kryptimis statybą, kelio modernizavimą, kad jis atitiktų automagistralės standartus, ir jo priežiūrą (PSFPE). 
6 Plyno lauko investicija (pagal PSFPE susitarimą) į 53 km dviejų važiuojamųjų dalių automagistralės Gortas–Tuamas ir aplinkkelio vakarinėje Tuamo pusėje bei 4 km dviejų važiuojamųjų dalių aplinkkelio (ne automagistralės) vakarinėje 

Tuamo pusėje statybą (PSFPE). 
7 NPRDS tikslas – skatinti teikti įperkamas plačiajuosčio ryšio paslaugas ir užtikrinti jų teikimą nustatytose tikslinėse vietovėse, kuriose šiuo metu šios paslaugos neprieinamos (pagal projekto susitarimą). 
8 Antrasis programos etapas apima „vidurinės mylios“ nuo operatoriaus nepriklausomų atvirosios prieigos šviesolaidinių tinklų įprastus viešuosius pirkimus, kuriuos vykdo vietos valdžios institucijos, ir, užbaigus šiuos pirkimus, koncesijos 

sutarties su vienu privačiojo sektoriaus partneriu sudarymą dėl valdymo, priežiūros ir didmeninės prieigos suteikimo ryšių operatoriams (rengiant įprastus viešuosius pirkimus ir sudarant koncesijos sutartį). 
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9 Šis projektas apima sparčiojo ryšio telekomunikacijų infrastruktūros statybą Žirondos departamente ir jos naudojimą. Šio projekto tikslas – teikti ypač spartaus (t. y. daugiau kaip 30 Mb / s, pranc. „très haut débit“) interneto paslaugas 
ekonominės veiklos zonose (EVZ) ir viešosiose įstaigose, taip pat teikti sparčiojo interneto (t. y. daugiau kaip 2 Mb / s, pranc „haut débit“) paslaugas (pagal „contrat de partenariat“) zonų, kuriose šios paslaugos neteikiamos ir kuriose 
paslaugų operatoriai dėl mažo pelningumo nėra asmeniškai suinteresuoti jas teikti, gyventojams. 

10 Šis projektas apima sparčiojo ryšio telekomunikacijų infrastruktūros statybą ir naudojimą Žirondos departamente. Šiuo projektu siekta teikti ypač spartaus interneto (t. y. daugiau kaip 10 Mb / s, pranc. „haut débit“) paslaugas visiems 
naudotojams, priklausantiems „Communauté d’Agglomération de Pau Pyrénées“ teritorijai (pagal įgaliojimą teikti viešąją paslaugą, pranc. „délégation de service public“). 

11 Šis projektas apima sparčiojo ryšio telekomunikacijų tinklo statybą Merto ir Mozelio departamente ir jos eksploatavimą. Projekto tikslas – sukurti pagrindinę šviesolaidinio tinklo infrastruktūrą, taip pat, naudojant įvairias technologijas – 
optinius skaidulinius kabelius, ADSL ryšį ir „Wifi-MAX“, – užtikrinti 100 % interneto aprėptį, kai interneto greitis yra ne mažesnis kaip 2 Mb / s, įskaitant 95 % aprėptį, kaip interneto greitis – didesnis negu 6 Mb / s (pagal „contrat de 
partenariat“). 

12 Šis projektas apima sparčiojo ryšio telekomunikacijų tinklo statybą Aukštutinių Pirėnų departamente ir jos eksploatavimą. Projekto tikslas – sukurti pagrindinę šviesolaidinio tinklo infrastruktūrą, taip pat, naudojant įvairias technologijas, 
įskaitant optinius skaidulinius kabelius, ADSL ryšį, „Wifi-MAX“ ir palydovus, užtikrinti 100 % interneto aprėptį, kai interneto greitis yra ne mažesnis kaip 2 Mb / s, o visose viešosiose vietose ir verslo zonose – didesnis negu 20 Mb / s (pagal 
„contrat de partenariat“). 
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IV PRIEDAS 

Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės projektai. Galimos naudos ir rizikos apžvalga bei atitinkamos audito pastabos dėl audito apimties 

Teorinė VPSP projektų nauda Rizika Audito pastabos dėl audito apimties. 12-a ES bendrai finansuotų VPSP 
projektų (šeši – automagistralių ir šeši – IRT projektai), įgyvendintų keturiose 

valstybėse narėse: Airijoje, Graikijoje, Ispanijoje ir Prancūzijoje 

Teigiamos Neigiamos 

Gali atsirasti galimybių surengus vieną 
konkurso procedūrą įgyvendinti 

didelės apimties projektus 

Konkurencijos sumažėjimas dėl to, 
kad infrastruktūra, kuri bus perkama, 
yra didelė; 
įperkamumo iliuzija, t. y. valstybės 
biudžeto lėšų naudojimas daugiau 
projektų finansuoti arba didesniems 
projektams finansuoti, nei paprastai 
esama galimybių. 

Gavusios papildomą finansavimą 
viešojo sektoriaus institucijos turėjo 
galimybę surengusios vieną konkurso 
procedūrą įgyvendinti didelės 
apimties infrastruktūros planus. 

Įgyvendinant didesnės apimties 
projektus didėjo mažos konkurencijos 
rizika ir tai lėmė viešojo sektoriaus 
institucijos priklausomumą nuo veiklos 
vykdytojų, ir apskritai projektai tapo 
sudėtingesni. Taip atsitiko, pavyzdžiui, 
Graikijos automagistralės projekto 
atveju – pasiūlymus pateikė dvi iš 
keturių pakviestų bendrovių, tačiau 
galutiniu viešųjų pirkimų etapu 
vertintas tik vienas pasiūlymas. 

Viena sutartimi sujungiant projekto 
projektavimo, finansavimo, statybos, 
eksploatavimo ir priežiūros etapus 
gali būti užtikrintas viso gyvenimo 
požiūrio taikymas siekiant ilgalaikės 
naudos 

Visas statybos išlaidas finansuojant 
per privačiojo sektoriaus partnerį gali 
būti sudėtingiau finansiškai užbaigti 
projektus ir gali būti vėluojama tai 
padaryti, taip pat gali padidėti 
finansinės sąnaudos, o privačiojo 
sektoriaus partneriui gali kilti didesnė 
finansinė rizika; 
Jei viena sutartimi sujungiami įvairūs 
etapai, įgyvendinant viešųjų pirkimų 
procedūrą yra taikomi sudėtingesni 

 Vieno Airijos automagistralės projekto 
viešieji pirkimai užsitęsė trejais 
metais – tai lėmė, kad visa viešųjų 
pirkimų procedūra truko 5 metus, 
kadangi kilo su finansiniu užbaigimu 
susijusių problemų; 
Visi trys Graikijos automagistralių 
projektai buvo sustabdyti, kadangi 
kreditoriai pasitraukė iš projekto; 
Kai vykstant spartiems technologijų 
pokyčiams IRT projektai buvo 



2 

 

Teorinė VPSP projektų nauda Rizika Audito pastabos dėl audito apimties. 12-a ES bendrai finansuotų VPSP 
projektų (šeši – automagistralių ir šeši – IRT projektai), įgyvendintų keturiose 

valstybėse narėse: Airijoje, Graikijoje, Ispanijoje ir Prancūzijoje 

Teigiamos Neigiamos 
reikalavimai ir kyla papildoma rizika – 
tai gali lemti vėlavimą; 
Atsižvelgiant į sparčius technologijų 
pokyčius, ilgalaikės VPSP sutartys nėra 
tinkamas sprendimas. 

įgyvendinami VPSP pagrindu, tai lėmė 
papildomų išlaidų atsiradimą ir riziką, 
kad šių projektų veikla ir ateityje 
įgyvendinsimos iniciatyvos gali 
dubliuotis (pavyzdžiui, Prancūzijoje 
taip atsitiko įgyvendinant tris iš keturių 
plačiajuosčio ryšio diegimo projektų). 

Rizikos pasidalijimas ir rizikos 
paskyrimas šaliai, turinčiai geriausias 
galimybes ją valdyti 

Paskirstant riziką gali turėti įtakos 
dalyvaujančių šalių derybiniai įgūdžiai, 
tai gali lemti prastus rezultatus; 
Paskirstant riziką gali turėti įtakos tai, 
koks taikomas projekto statistinio 
vertinimo metodas. 

 Rizika buvo paskirstyta nenuosekliai 
(pavyzdžiui, 14 % dydžio atlygis už 
privačiojo sektoriaus partnerio rizikos 
kapitalą, nors jis nepatyrė didelės 
rizikos) arba netinkamai, nes privačiojo 
sektoriaus partneriui teko pernelyg 
didelė paklausos rizika (t. y. visa eismo 
rizika); 
Be to, vienu atveju priemokomis buvo 
kompensuotos sankcijos ir dėl to 
privačiojo sektoriaus partneris rizikos 
nepatyrė (t. y. rizika buvo paskirstyta 
neveiksmingai). 

Veiksmingumas išlaidų ir laiko 
požiūriu 

Dėl taikomų papildomų reikalavimų 
gali pailgėti viešųjų pirkimų 
procedūros trukmė ir dėl to statybos 
etapu pasiekta nauda gali būti 
nepastebima; 
Dažnai vėlavimo priežastys nėra 
susijusios su tuo, koks viešųjų pirkimų 

 Dėl VPSP grindžiamo finansavimo 
metodo taikymo arba kitų veiksnių, 
kurių nebuvo įmanoma paveikti 
taikant šį metodą, labai vėluota 
užbaigti viešųjų pirkimų procedūrą; 
Be to, dėl priežasčių, už kurias iš esmės 
buvo atsakingas viešojo sektoriaus 
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Teorinė VPSP projektų nauda Rizika Audito pastabos dėl audito apimties. 12-a ES bendrai finansuotų VPSP 
projektų (šeši – automagistralių ir šeši – IRT projektai), įgyvendintų keturiose 

valstybėse narėse: Airijoje, Graikijoje, Ispanijoje ir Prancūzijoje 

Teigiamos Neigiamos 
metodas – įprasti viešieji pirkimai ar 
VPSP viešieji pirkimai – buvo 
taikomas; 
Projekto planavimo ir įgyvendinimo 
etapu atsiradusių trūkumų poveikis 
didėja ir dėl to viešojo sektoriaus 
partneris gali patirti labai didelių 
išlaidų. 

partneris, statybos etapu buvo 
vėluojama (2–52 mėn.) finansiškai 
užbaigti septynis iš devynių projektų ir 
dėl to viešojo sektoriaus partneris 
patyrė 1,5 milijardo eurų papildomų 
išlaidų (1,2 milijardo eurų Graikijoje ir 
0,3 milijardo eurų Ispanijoje); 30 % 
šios sumos sudarė ES bendras 
finansavimas. 

Tikroviškesnis ir išsamesnis su 
reikalinga infrastruktūra susijusių 
poreikių ir jos naudojimo ateityje 
tendencijų vertinimas 

Viešojo sektoriaus partneris gali 
remtis privačiojo sektoriaus partnerių 
ir kreditorių atliktu vertinimu, nors 
pastarųjų tikslai gali neatitikti viešojo 
intereso; 
Kai kuriais atvejais, jei už 
infrastruktūrą mokama dalimis ir jei 
su ta infrastruktūra susijusios išlaidos 
neįtraukiamos į biudžetą, gali būti 
neskatinama projektų apimtį nustatyti 
atsižvelgiant į reikalavimus. 

 Daugumos audituotų projektų atveju 
VPSP grindžiamas finansavimo 
metodas pasirinktas neatlikus išsamios 
analizės (atliktos, pavyzdžiui, 
naudojantis viešojo sektoriaus 
komparatoriumi), taigi nebuvo įrodyta, 
jog pasirinkus būtent šį metodą būtų 
pasiekta didžiausia ekonominė nauda 
ir apsaugotas viešasis interesas 
užtikrinant vienodas sąlygas taikyti 
įvairius viešųjų pirkimų metodus 
(pavyzdžiui, VPSP viešuosius pirkimus 
arba įprastus viešuosius pirkimus). 
Net ir pasirinkus VPSP grindžiamą 
finansavimo metodą, sukurti 
planuojamos infrastruktūros paklausos 
ir naudojimo ateityje scenarijai vis tiek 
buvo pernelyg optimistiniai 
(pavyzdžiui, vieno iš IRT projektų 
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Teorinė VPSP projektų nauda Rizika Audito pastabos dėl audito apimties. 12-a ES bendrai finansuotų VPSP 
projektų (šeši – automagistralių ir šeši – IRT projektai), įgyvendintų keturiose 

valstybėse narėse: Airijoje, Graikijoje, Ispanijoje ir Prancūzijoje 

Teigiamos Neigiamos 
faktiniai įsisavinimo tarp naudotojų 
rodikliai buvo 69 % mažesni, nei 
tikėtasi). 

Geresni paslaugų ir priežiūros 
standartai 

Dėl to, kad nėra nustatyta savaiminio 
sankcijų koregavimo mechanizmų, 
ypač kalbant apie ilgalaikes sutartis, 
privačiojo sektoriaus partneris gali 
būti mažiau motyvuotas užtikrinti 
kokybišką priežiūrą. 

Planuojant ilgalaikį biudžetą, ypač 
susijusį su priežiūra, atsiranda 
galimybė per visą sutarties laiką 
užtikrinti tinkamą paslaugų ir 
priežiūros lygį. 

 

Tam tikromis aplinkybėmis pagal ES 
apskaitos sistemą viešojo sektoriaus 
subjektų dalyvavimas VPSP 
projektuose gali būti apskaitomas 
nebalansiniuose straipsniuose, taip 
skatinant taikyti VPSP modelį siekiant 
užtikrinti geresnę atitiktį Euro 
konvergencijos kriterijams. 

Kadangi taip gali būti neužtikrinamos 
vienodos sąlygos taikyti įvairius 
viešųjų pirkimų metodus, tai gali lemti 
šališką VPSP metodo pasirinkimą; 
Renkantis VPSP grindžiamą 
finansavimo metodą mažiau 
atsižvelgiama į ekonominės naudos 
aspektus; 
Dėl VPSP projektų apskaitymo 
nebalansiniuose straipsniuose, 
pateikiama informacija gali būt 
neišsami. 

Tik vienoje iš keturių valstybių narių, 
kuriose atliktas auditas (Prancūzijoje), 
VPSP projektai buvo sistemingai 
apskaitomi balansiniuose 
straipsniuose. 

Penkių iš 12 audituotų projektų (jų 
bendros išlaidos – 7,9 milijardo eurų) 
atveju renkantis VPSP grindžiamą 
finansavimo metodą daug dėmesio 
skirta galimybei VPSP projektus įrašyti 
į apskaitą nebalansiniuose 
straipsniuose. Taip didėja neigiamo 
šalutinio poveikio, galinčio lemti 
ekonominės naudos sumažėjimą, 
rizika, taip pat tai gali lemti 
neproporcingą rizikos pasidalijimą ir 
skaidrumo stoką. 

Sukūrus visapusiškas teisines ir 
institucines sistemas gali būti lengviau 
įgyvendinti VPSP projektus. 

Jei bendra investavimo politika 
įgyvendinama neturint tinkamos VPSP 
metodo taikymo strategijos ir jei nėra 
nustatyta tinkamų teisės aktų, kuriais 
reglamentuojama VPSP, ir 

 Komisijos ir nacionalinės institucinės ir 
teisinės sistemos iš dalies lėmė 
nepakankamą projektų veiksmingumą, 
pavyzdžiui, ribotą viešojo sektoriaus 
subjektų praktinę patirtį ir gebėjimus 
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Teorinė VPSP projektų nauda Rizika Audito pastabos dėl audito apimties. 12-a ES bendrai finansuotų VPSP 
projektų (šeši – automagistralių ir šeši – IRT projektai), įgyvendintų keturiose 

valstybėse narėse: Airijoje, Graikijoje, Ispanijoje ir Prancūzijoje 

Teigiamos Neigiamos 
standartinių sutarčių, ir jei nėra 
užtikrinti tinkami administraciniai 
gebėjimai, tai gali lemti, jog bus 
įgyvendinama mažiau VPSP projektų. 

įgyvendinti VPSP projektus, taip pat 
tai, kad nebuvo nustatyta nuoseklaus 
strateginio požiūrio į VPSP metodo 
taikymą; 
Taigi šios sistemos nedera su tuo, kad 
ES vis labiau stengiasi užtikrinti, kad 
viešosios lėšos būtų plačiau ir 
intensyviau naudojamos kartu su 
privačiomis lėšomis, taip pat su tuo, 
kad ES vis daugiau dėmesio skiria VPSP 
projektų vaidmeniui įgyvendinant šį 
tikslą. 
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KOMISIJOS ATSAKYMAI Į EUROPOS AUDITO RŪMŲ SPECIALIOSIOS 

ATASKAITOS 

„ES REMIAMA VIEŠOJO IR PRIVAČIOJO SEKTORIŲ PARTNERYSTĖ. DĖL 

DAUGYBĖS TRŪKUMŲ IŠ ESMĖS MAŽĖJA GALIMA ŠIOS PARTNERYSTĖS NAUDA“ 

PASTABAS 

SANTRAUKA 

III. 

Pirma įtrauka. Komisija nemano, kad jei projektas yra labai didelės apimties ir dydžio, dėl to būtinai 

mažėja konkurencija, – reikia atkreipti dėmesį į tai, kad šių projektų viešieji pirkimai vyksta 

tarptautiniu lygmeniu; apskritai ES ir EEE statybos rinkos pakankamai didelės, kad konkurencijos 

lygis būtų tinkamas. 

Komisija atkreipia dėmesį, kad dažniausiai didelės apimties projektus įgyvendina konsorciumai, – 

taip siekiama sutelkti visus reikiamus techninius, žmogiškuosius ir finansinius išteklius, o atrinktas 

konkurso dalyvis gali pasiūlyti visus prašomus produktus ar paslaugas.  

Antra įtrauka. Komisija pabrėžia, kad daugumos susijusių projektų atveju, kai vėlavimas buvo 

išimtinai siejamas su viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės (VPSP) metodo pasirinkimu, 

vėlavimo laikas tesudarė nedidelę viso viešųjų pirkimų proceso trukmės dalį. Šį vėlavimą lėmė tai, 

kad kai kuriais atvejais (pvz., Graikijoje) sutartys turėjo būti ratifikuojamos šalies parlamente, kaip 

numatyta nacionalinės teisės aktuose, skirtuose tokioms didelės apimties sutartims.  

Taip pat žr. Komisijos atsakymus į 30 ir 31 dalių pastabas. 

Trečia įtrauka. Komisija pripažįsta, kad įgyvendinant per auditą nagrinėtus projektus buvo vėlavimo 

atvejų ir susidarė išlaidų perviršis. Tačiau dėl 34 dalyje pateiktų pavyzdžių Komisija laikosi 

nuomonės, kad vėlavimas ir išlaidų pokyčiai nebūtinai buvo susiję su viešųjų pirkimų metodo 

pasirinkimu. Be to, ji primena, kad Europos valstybių ekonomiką labai paveikė valstybių skolos 

krizė ir nuosmukis. 

Komisija primena, kad VPSP metodo pasirinkimas patenka į valstybių narių (pasidalijamasis 

valdymas) arba projekto rėmėjo kompetenciją. Kalbant apie infrastruktūros projektus, ypač apie 

didelės apimties projektus, viena iš jiems būdingų ypatybių yra tai, kad, neatsižvelgiant į taikomą 

viešųjų pirkimų modelį, šių projektų pradžios ir infrastruktūros kūrimo etapai trunka ilgai.  

Ketvirta įtrauka. Komisija atkreipia dėmesį, kad per Audito Rūmų atliktą auditą tikrinti Graikijoje 

užbaigti automagistralių projektai yra labai svarbūs TEN-T pagrindinio tinklo kūrimo užbaigimo 

požiūriu, nors nuo 2009 m. Graikijoje ekonominės sąlygos buvo itin nepalankios. Komisija taip pat 

atkreipia dėmesį, kad iš esamų 2017 m. pabaigos faktinių duomenų apie eismo srautą „Moreas“ 

automagistralėje matyti, jog eismo srautas beveik toks pats, koks buvo planuotas atnaujinant 

sutartis. O dėl „Olympia“ automagistralės Komisija, remdamasi atsakyme į 38 dalies pastabas 

pateiktais argumentais, laikosi nuomonės, kad yra pagrįsta tikėtis, jog su 2018 m. (šie metai yra 

pirmieji metai, kai visa projekto infrastruktūra bus naudojama visus metus) susiję duomenys apie 

eismo srautą bus geresni. 

Be to, Komisija pabrėžia, kad finansų krizė, kurią nurodo ir Audito Rūmai, visų pirma labai paveikė 

su projektų (parengtų 2000–2006 m.) infrastruktūra susijusį iš pradžių planuotą eismo srautą ir 

pajamų dydį, antra, dėl šios krizės sumažėjo beveik visų dalyvaujančių bankų likvidumas ir jie kiek 

galėdami vengė rizikuoti, – Komisijos nuomone, tai lėmė išskirtinių sąlygų, kuriomis buvo 

statomos atliekant auditą tikrintos Graikijos automagistralės, susidarymą. Komisija atkreipia 

dėmesį, kad nuo praėjusio amžiaus paskutiniojo dešimtmečio vidurio Graikijoje įgyvendinta ir tokių 

VPSP projektų, kurie teikia realios naudos. 
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Penkta įtrauka. Dėl Graikijos automagistralių projektų ir 45 dalyje minimų finansuotų atkarpų 

Komisija primena, kad sprendimus dėl Graikijos automagistralių VPSP projektų struktūros priėmė 

išimtinai Graikijos valdžios institucijos. Šie projektai laikomi pagrįstais dėl jų socialinės ir 

ekonominės naudos. 

Dėl Airijos Nacionalinės plačiajuosčio ryšio diegimo sistemos (NPRDS) projekto Komisija 

primena, kad NPRDS sutartyje jungčių skaičius nenurodytas; galutinis numatytas įsisavinimo tarp 

naudotojų rodiklis nustatytas remiantis konkursą laimėjusio dalyvio pateikta rinkos prognoze. 

Žr. Komisijos atsakymus į 45 ir 46 dalių bei 1 langelio pastabas. 

Septinta įtrauka. Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad išanalizuoti, ar pasirinkus VPSP metodą būtų 

užtikrinta papildoma ekonominė nauda, – valstybių narių atsakomybė. 

Dėl didelės apimties projektų, kurie finansuoti ESI fondų lėšomis kaip VPSP projektai, 

įgyvendinimo Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad Bendrųjų nuostatų reglamente (BNR) yra 

numatyta, jog 2014–2020 m. atliekant VPSP projektų bendrąją sąnaudų ir naudos analizę būtina 

kartu atlikti jų ekonominę ir finansinę analizę. Žr. Komisijos atsakymą į 53 dalies pastabas. 

Komisija pabrėžia, kad viešojo sektoriaus komparatoriaus (VSK) priemonė gali būti naudojama tik 

laikantis daugelio sąlygų. Žr. Komisijos atsakymą į 50 dalies pastabas.  

Kalbant apie kai kuriuos susijusius audituotus projektus, vykstant atrankos procedūrai buvo atlikta 

įvairių analizių ir jomis remiantis buvo prieita prie išvados, kad vienintelė perspektyvi galimybė – 

esamus ES ir nacionalinius išteklius naudoti kartu su privačiomis lėšomis. 

Žr. Komisijos atsakymą į 50 ir 52 dalių pastabas. 

Aštunta įtrauka. Kiekvienos konkrečios sutarties atveju rizika paskirstoma atsižvelgiant į įvairius 

aspektus. Komisijos nuomone, vertinant tokius dalykus kaip atitinkama grąžos norma, kurią galės 

pasiekti kiekvienas privačiojo sektoriaus partneris, svarbūs visi šie aspektai. Kadangi VPSP 

projektai labai skiriasi, Komisija laikosi nuomonės, kad atskiri aspektai turėtų būti vertinami 

kiekvienu konkrečiu atveju. Nors Komisija pripažįsta, jog kai kuriais atvejais turėtų būti laikomasi 

nuoseklesnės praktikos, ji taip pat atkreipia dėmesį, kad nėra teisinio pagrindo, kuriuo remdamasi 

Komisija galėtų įsikišti į partnerių derybas. 

VPSP metodo pasirinkimas nebūtinai reiškia, jog nebus įtrauktos nuostatos, kuriomis užtikrinamas 

reikiamas lankstumas, kad būtų galima atsižvelgti į technologijų pokyčius. Dėl Prancūzijos 

plačiajuosčio ryšio diegimo projekto taip pat žr. Komisijos atsakymą į 3 langelio pastabas.  

IV. Komisija pabrėžia, kad pagalba valstybėms narėms jau yra prieinama įvairiais būdais, 

pavyzdžiui, per priemonę JASPERS (bendra parama Europos regionų projektams), EIB 

Konsultacijų centrą, Europos VPP ekspertų centrą (EVEC) ir Paramos struktūrinėms reformoms 

tarnybą (SRSS), sukurtą pagal Paramos struktūrinėms reformoms programą (SRSP). Be to, 2017 m. 

lapkričio 3 d. komunikate Komisija pristatė konsultacijų tarnybą, pranešimo mechanizmą ir 

keitimosi informacija mechanizmą; jų tikslas – padėti valstybėms narėms ir perkančiosioms 

organizacijoms kurti didelės apimties infrastruktūros projektus. 

Žr. Komisijos atsakymus į 85–87 dalių pastabas. 

V. Komisija pripažįsta, kad VPSP projektai yra sudėtingesni už paprastus viešuosius projektus, 

jiems būtina reikiama nacionalinių institucijų kompetencija. Nors sprendimas pasirinkti VPSP 

viešųjų pirkimų modelį yra nacionalinė prerogatyva, Komisija, nacionalinių institucijų prašymu, 

teikia joms pagalbą (žr. Komisijos atsakyme į IV dalies pastabas pateiktus pavyzdžius), kad būtų 

parengti kokybiški projektai, įskaitant VPSP projektus. 
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Kalbant apie galimybę VPSP projektus apskaityti nebalansiniuose straipsniuose, Eurostatas, 

bendradarbiaudamas su EVEC, jau parengė VPSP statistinio vertinimo vadovą (angl. Guide on the 

Statistical Treatment of PPPs) – suinteresuotieji subjektai jį palankiai priėmė. (Žr. Komisijos 

atsakymą į 72 dalies pastabas.) Šiame rekomendaciniame dokumente reikalaujama, kad sprendimai 

taikyti VPSP metodą būtų pagrįsti ekonomine nauda, tinkamu rizikos paskirstymu ir eksploatavimo 

veiksmingumu ir kad ypatingas dėmesys būtų skiriamas įperkamumui ir ilgalaikei fiskalinei 

atsakomybei. 

a) Komisija pritaria šiai rekomendacijai, kiek ji yra susijusi su Komisija, tačiau turi būti 

atsižvelgiama į Komisijos atsakymus į 2–5 rekomendacijų pastabas. Taip pat žr. Komisijos 

atsakymą į 1 rekomendacijos pastabas. 

b) Komisija atkreipia dėmesį, kad ši rekomendacija (2 rekomendacija) skirta valstybėms narėms. 

c) Komisija atkreipia dėmesį, kad dalis šios rekomendacijos (3 rekomendacijos a punktas) yra skirta 

valstybėms narėms. Dėl ESI fondų lėšomis finansuotų didelės apimties projektų žr. Komisijos 

atsakymą į 53 dalies pastabas. Taip pat žr. Komisijos atsakymą į 3 rekomendacijos a punkto 

pastabas. 

Dėl rekomendacijos dalies, kuriai Komisija pritaria ir kuri susijusi su galimybės Audito Rūmams 

susipažinti su prašoma informacija užtikrinimu (3 rekomendacijos b punktas), Komisija laikosi 

nuomonės, kad ji jau įgyvendinta. Žr. Komisijos atsakymą į 3 rekomendacijos b punkto pastabas. 

d) Komisija atkreipia dėmesį, kad dalis šios rekomendacijos (4 rekomendacijos a punktas) yra skirta 

valstybėms narėms. 

Komisija dėl priežasčių, pateiktų Komisijos atsakyme į 4 rekomendacijos b punkto pastabas, 

nepritaria tai rekomendacijos daliai, kuria Komisijos prašoma pasiūlyti teisės aktų pakeitimų, kad 

finansinė parama būtų sutelkta į būsimus tų sektorių VPSP projektus, kurie, jos nuomone, yra 

strategiškai labai svarbūs ir kuriuose ta parama būtų suderinama su ilgalaikiais įsipareigojimais 

pagal VPSP sutartis (pavyzdžiui, TEN-T pagrindinio tinklo sektoriaus projektai) (4 rekomendacijos 

b punktas). 

e) Kalbant apie 5 rekomendacijos dalį, kuria Komisija raginama VPSP projektams skiriamą ES 

paramą susieti su užtikrinimu, kad VPSP metodo pasirinkimas būtų grindžiamas ekonomine nauda 

(5 rekomendacijos a punktas) ir kad šio pasirinkimo netinkamai nepaveiktų aplinkybės, susijusios 

su biudžeto suvaržymais ar šių projektų statistiniu vertinimu, Komisija dėl priežasčių, nurodytų jos 

atsakyme į 5 rekomendacijos a punkto pastabas, šiai rekomendacijai nepritaria. 

Kalbant apie 5 rekomendacijos dalį, kuria valstybės narės yra raginamos didinti skaidrumą 

reguliariai skelbdamos VPSP projektų sąrašus (įskaitant išsamius ir svarbius duomenis apie 

finansuotą turtą), taip pat su šiais projektais susijusius būsimus įsipareigojimus bei informaciją apie 

tai, ar šie projektai yra įtraukti į balansą, ir kartu toliau užtikrinti konfidencialių ir neskelbtinų 

komercinių duomenų apsaugą (5 rekomendacijos b punktas), Komisija atkreipia dėmesį, kad ta dalis 

skirta valstybėms narėms. 

Kalbant apie rekomendacijos dalį, kuria Komisija raginama papildomai įvertinti VPSP projektų, 

finansuojamų kartu naudojant ES lėšas, sudėtingumą, kad būtų imamasi tolesnių veiksmų siekiant 

supaprastinti atitinkamas ES programų taisykles ir procedūras (5 rekomendacijos c punktas), 

Komisija pritaria tai daliai, kaip paaiškinta Komisijos atsakyme į 5 rekomendacijos c punkto 

pastabas. 

ĮVADAS 

6. Pagal 2010 m. ESS leidžiama apskaityti VPSP projektus valdžios sektoriaus nebalansiniuose 

straipsniuose, jei didžiąją dalį rizikos prisiima ir didžiąją dalį atlygio gauna privačiojo sektoriaus 
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partneris, tačiau tai nėra aiškiai siejama su paskatomis. Keliose šalyse VPSP projektai visada 

apskaitomi valdžios sektoriaus balansiniuose straipsniuose. 

10. Strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo laikotarpiu reguliariai atliekamas VPSP nacionalinių 

sistemų vertinimas ir teikiamos rekomendacijos, kaip padidinti šių sistemų efektyvumą. 

PASTABOS 

27. Komisijos nuomone, Graikijos institucijų pozicija, kad esamų viešųjų nacionalinių ir ES lėšų 

nepakako transeuropiniam tinklui priklausančioms Graikijos automagistralėms užbaigti per tinkamą 

terminą, yra pagrįsta. Be to, VPSP metodo pasirinkimas buvo grindžiamas tuo, kad anksčiau, statant 

kitas pagrindinio automagistralių tinklo atkarpas, kurių statybos darbus Graikijos institucijos pirko 

surengusios viešuosius pirkimus, būta sistemingų svarbių vėlavimo atvejų. Taigi penkių 

automagistralių koncesijų sutartys buvo įtrauktos į Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir 

Sanglaudos fondo (SF) 2007–2013 m. programavimo laikotarpio Graikijai skirtą nacionalinį 

strateginių krypčių planą. 

Tai, kad vėliau buvo sumažinta dviejų automagistralių koncesijų sutarčių apimtis, grindžiama 

ekonomikos krize.  

28. Komisija nemano, kad jei projektas yra labai didelės apimties ir dydžio, dėl to būtinai mažėja 

konkurencija, – reikia atkreipti dėmesį į tai, kad šių projektų viešieji pirkimai vyksta tarptautiniu 

lygmeniu; apskritai ES ir EEE statybos rinkos pakankamai didelės, kad konkurencijos lygis būtų 

tinkamas. 

Be to, Komisija atkreipia dėmesį, kad dažniausia tokius didelės apimties projektus įgyvendina 

konsorciumai, – kaip tik dėl to, kad būtų sutelkti visi reikiami techniniai, žmogiškieji ir finansiniai 

ištekliai, o atrinktas konkurso dalyvis galėtų pasiūlyti visus prašomus produktus ar paslaugas. 

29. Komisija pripažįsta konkrečios situacijos, susijusios su Graikijos centrine automagistrale, 

specifiškumą. 

Tačiau dėl didelės VPSP pagrindu vykdytų automagistralių projektų apimties Graikijos surengti 

vešieji pirkimai pritraukė dalyvių iš visos Europos. 

30. Komisijos nuomone, sunkumai, kurių rinkose kilo dėl 2008 m. krizės padarinių, atsižvelgiant į 

netikėtą šios krizės pobūdį ir mastą, negalėjo būti susiję su VPSP mechanizmais arba susijusia 

būtinybe laikytis visapusiško požiūrio į projektų įgyvendinimą, finansavimą, eksploatavimą ir 

priežiūrą. Be to, tai, kad atsižvelgiama į projekto ilgalaikius aspektus, daugeliu atvejų gali būti 

laikoma tinkama praktika. 

31. Komisija pripažįsta, kad tik 3,5 mėn. vėlavimas per visą 6,5 metų laiką, kurio prireikė Graikijos 

automagistralių viešiesiems pirkimams užbaigti, yra išimtinai siejamas su VPSP metodo 

pasirinkimu.  Graikijos nacionalinės teisės aktuose numatyta, kad kiekvienas VPSP ir koncesijos 

pagrindu įgyvendinamas projektas, kurio bendros išlaidos viršija 500 mln. EUR, turi būti 

ratifikuojamas parlamente. Tai nesusiję su koncesijoms skirtos ES teisinės sistemos nebuvimu, o 

veikiau susiję su būtinybe nacionaliniu lygmeniu reguliuoti tokius dalykus kaip kelių mokesčių, oro 

uosto mokesčių ir kitų rinkliavų surinkimas. 

34. Komisijos nuomone, šiame pavyzdyje minimi išlaidų pokyčiai ir vėlavimo atvejai nebūtinai yra 

susiję su pirkimų metodu.  

Kalbant apie Prancūziją, visais atvejais išaugusius biudžeto poreikius patenkino privačiojo 

sektoriaus partneris, visiškai laikydamasis VPSP taikomų sutarties sąlygų.  

a) Dėl Ispanijos automagistralės C-25 projekto, remiantis iš EIB gauta informacija, iš tiesų buvo 

labai vėluojama šį projektą finansiškai užbaigti, tačiau taip atsitiko dėl visą pasaulį apėmusios 
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finansų krizės; naujos derybos dėl koncesijos sutarties buvo pradėtos atsižvelgiant į šios krizės 

poveikį projekto finansavimo išlaidoms ir eismo srautams. Infrastruktūra tapo prieinama 

visuomenei 2013 m. sausio mėn., t. y. septyniais mėnesiais anksčiau nei numatytas terminas 

(2013 m. rugpjūčio mėn.), kuris buvo nustatytas po naujų derybų. 

b) Komisija atkreipia dėmesį, kad tuo metu „Pau Pyrénées“ IRT projektas buvo ypač naujoviškas, 

tokių projektų nebuvo ėmusis jokia kita Prancūzijos vietos valdžios institucija. Buvo parengtos 

konkurso specifikacijos, tačiau nė vienas privačiojo sektoriaus veiklos vykdytojas nebuvo pajėgus 

atitikti reikalavimų ir nebuvo standartinės tokio pobūdžio projektų sutarties nei regionų, nei 

nacionaliniu lygmeniu. Finansavimo schema buvo pateikta Prancūzijos regioninei audito 

institucijai. Įgyvendinus projektą pasiektas teigiamas rezultatas: visiškai įgyvendintas tikslas 

žemyninėje šalies teritorijoje sukurti skaitmeninę infrastruktūrą, o pavieniams vartotojams taikyta 

jungties kaina prilygo neseniai įgyvendintų projektų jungties kainai; be to, paskutiniaisiais metais 

atsirado galimybė apskritai pasiekti teigiamų finansinių rezultatų, o konkretus tikslas – 55 000 

jungčių – netgi viršytas. 

c) Komisijos žiniomis, po labai svarbių pokyčių, susijusių su telekomunikacijų rinkomis ir 

plačiajuosčio ryšio prieinamumo Airijoje padėtimi, Airijos institucijos, siekdamos iš naujo įvertinti 

95 miestus, atrinktus miesto ryšių tinklo (MRT) projektui, atliko nuodugnios peržiūros procesą.  Po 

peržiūrų nuspręsta MRT diegti ne 95-iuose, o 66-iuose miestuose. Šią peržiūrą reikėjo atlikti po 

viešųjų pirkimų, o kai kurių MRT diegimo darbai buvo jau pradėti. 

MRT diegimo kaina vienam miestui išaugo nusprendus keliuose MRT miestuose diegti ne belaidžio 

ryšio sprendimus, o veiksmingesnius šviesolaidinius tinklus.  Šis sprendimas buvo strateginio 

pobūdžio, nes buvo sukurta labai svarbi ir laiko poveikiui atspari moderni infrastruktūra.  

35. Projektų, kurie buvo įgyvendinami pagal šias tris audituotas 2007 m. pasirašytas koncesijų 

sutartis, bendros planuotos išlaidos siekė 6,743 mlrd. EUR, t. y. apie 25 proc. visų per šį Audito 

Rūmų atliktą auditą tikrintų VPSP projektų bendrų išlaidų. Tačiau minimos sutartys buvo pagrįstos 

duomenų analizėmis bei eismo srautų ir pajamų prognozėmis, atliktomis 2000–2006 m., kai 

Graikijos bendrasis vidaus produktas (BVP) augo vidutiniškai apie 3 proc. per metus. Žinoma, šios 

prognozės nepasitvirtino dėl Graikiją 2009 m. apėmusios krizės, visų pirma dėl kaip niekada 

anksčiau sumažėjusio automagistralių, kurių statybos etapas dar buvo nebaigtas, eismo srauto ir 

pajamų, o antra – dėl to, kad sumažėjo beveik visų dalyvaujančių bankų likvidumas ir jie kiek 

galėdami vengė rizikuoti. Reikėtų prisiminti, kad Graikiją 2009 m. apėmusi valstybės skolos krizė 

sukėlė giliausią ir ilgiausią per pastaruosius du šimtmečius vienoje šalyje patirtą nuosmukį. Dėl šių 

priežasčių Komisija laikosi nuomonės, kad sąlygos, kuriomis buvo statomos per auditą tikrintos 

Graikijos automagistralės, buvo išskirtinės. Komisija atkreipia dėmesį, kad nuo praėjusio amžiaus 

paskutiniojo dešimtmečio vidurio Graikijoje įgyvendinta ir tokių VPSP projektų, kurie teikia realios 

naudos. 

38. Komisija laikosi nuomonės, kad papildomos ES ir Graikijos nacionalinio viešojo sektoriaus 

lėšos skirtos pagrįstai, siekiant suteikti galimybę atnaujinti sutartis dėl delsiamų įgyvendinti 

automagistralių projektų. Iš tikrųjų, atlikus šią sutarčių atnaujinimo operaciją atsirado galimybė 

2017 m. kovo mėn. užbaigti per auditą tikrintas automagistralių koncesijų sutartis, kurioms 2009–

2013 m. dėl Graikijos ekonomikos krizės buvo suduotas stiprus smūgis.  

Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad užbaigti projektai yra labai svarbūs TEN-T pagrindinio tinklo 

kūrimo užbaigimo požiūriu, nors nuo 2009 m. Graikijoje ekonominės sąlygos buvo itin 

nepalankios.  

Komisija atkreipia dėmesį ir į tai, kad iš esamų 2017 m. pabaigos faktinių duomenų apie eismo 

srautą „Moreas“ automagistralėje matyti, jog šioje magistralėje eismo srautas beveik toks pats, koks 

buvo planuotas atnaujinant sutartis, taigi galima tikėtis, kad ateityje jis bus daug didesnis. Kalbant 
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apie „Olympia Odos“ automagistralę (ji visiškai užbaigta ir tapo naudotojams prieinama visa tik 

2017 m. rugpjūčio mėn.), užfiksuotas 2017 m. eismo srautas yra 15 proc. mažesnis už atnaujinus 

sutartis numatytą metinį eismo srautą visiškai baigtoje projekto infrastruktūroje. Yra pagrįsta tikėtis, 

kad su 2018 m. (šie metai yra pirmieji visi metai, kai visa projekto infrastruktūra bus naudojama 

visus metus) susiję duomenys apie eismo srautą bus geresni. 

Kalbant apie „Moreas“ automagistralės koncesijos sutartį, iš esmės metinis eismo srautas ir pajamos 

yra vertinami visos koncesijos, o ne atskirų atkarpų (pvz., atkarpos Lefktrai–Sparta) lygmeniu.  

Centrinės automagistralės atkarpa baigta statyti 2017 m. gruodžio 22 d., duomenų apie eismo srautą 

dar nėra. 

39.  

Trečia pastraipa. Komisija atkreipia dėmesį, kad į koncesijų sutartis yra įtrauktos aiškios nuostatos, 

susijusios su vėlavimu dėl archeologinių darbų, aplinkosaugos leidimų ir žemės nusavinimo. 

40.  

Komisija atkreipia dėmesį, kad, atnaujinus Graikijos „Olympia“ automagistralės koncesijų sutartis, 

automagistralei statyti numatytos kapitalo išlaidos buvo sumažintos nuo 2 220 iki 1 238 mln. EUR, 

kadangi buvo gerokai sumažinta projekto fizinė apimtis. 

45. Komisija atkreipia dėmesį, kad sprendimus dėl Graikijos automagistralių VPSP projektų 

struktūros priėmė išimtinai Graikijos valdžios institucijos. Be to, šie projektai laikomi pagrįstais dėl 

jų socialinės ir ekonominės naudos.  Dviejų automagistralių VPSP projektų pajamos papildomos ir 

pajamomis iš pelningesnių atkarpų – taikant šį modelį padedama siekti regioninės plėtros tikslų. 

1 langelis. Graikijos automagistralės, kuriai kyla gerokai mažesnio, nei planuota, naudojimo 

rizika, pavyzdys 

Komisija atkreipia dėmesį, kad buvo atidėti visi automagistralės E-65 statybos darbai. Sprendimą 

statyti likusias atkarpas priėmė Graikija. Numatyta 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu skirti 

ERPF ir SF bendrą finansavimą pietinei atkarpai nuo Lamijos iki Ksiniados. Komisija šiuos 

projektus įvertins pagal atitinkamas su ESI fondais susijusio reglamento, galiosiančio tuo metu, kai 

Komisijai bus teikiama paraiška dėl ES finansavimo, nuostatas.  

46. Kalbant apie Prancūzijos projektą, mokesčių ir pajamų suma apskaičiuota remiantis galimybių 

studijomis ir vertinimais, prieš pradedant įgyvendinti projektą. Pajamos pakoreguotos atsižvelgiant į 

šiuo metu gaunamą pelną, o į hipotetines pajamas nebeatsižvelgiama. Šie rodikliai įvertinti 

remiantis 10 metų laikotarpiu, t. y. iki 2020 m., tačiau jie vis dar mažesni už iš pradžių numatytus 

rodiklius. 

Jau pasiektas sutartyje nustatytas 2009 m. sausio mėn. pradėtos diegti nacionalinės plačiajuosčio 

ryšio diegimo sistemos (NPRDS) tikslas – užtikrinti, kad iki 2010 m. rudens prieiga prie 

plačiajuosčio ryšio būtų prieinama visose nurodytose vietovėse, įeinančiose į NPRDS aprėpties 

teritoriją. Tiesa tai, kad įsisavinimo tarp naudotojų rodiklis buvo mažesnis, nei tikėtasi, tačiau 

NPRDS sutartyje jungčių skaičius nenurodytas.  Galutinis numatytas įsisavinimo tarp naudotojų 

rodiklis nustatytas remiantis konkursą laimėjusio dalyvio pateikta rinkos prognoze. Kalbant 

apskritai apie plačiajuosčio ryšio naudojimą, prie NPRDS jungėsi ir kiti operatoriai.  Iki 2011 m. 

bendras abonentų (tiek NPRDS, tiek komercinių) skaičius vietovėse, kuriose buvo įdiegta NPRDS, 

sudarė du trečdalius pradinio tikslinio skaičiaus.   

50. Kalbant apie Graikijos automagistrales, prieš skelbiant jų viešuosius pirkimus buvo atlikta 

eismo srautų analizė, taip pat finansinė, techninė ir teisinė analizė – jas atliko konsultantai, atrinkti 

surengus atvirą ir konkurencingą atrankos procedūrą.  Remiantis visų šių analizių rezultatais buvo 

prieita prie išvados, kad yra tik viena perspektyvi galimybė per ateinančius 10 metų užbaigti 
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Graikijos TEN automagistralių tinklo projektus, – esamus ES ir nacionalinius išteklius naudoti kartu 

su privačiomis lėšomis. VSK priemonė gali būti naudojama tik laikantis daugelio sąlygų, nes šios 

priemonės metodika grindžiama hipotetinėmis prielaidomis dėl labiausiai tikėtino ir 

veiksmingiausio viešojo sektoriaus dalyvavimo būdo, kurį būtų galima rinktis siekiant patenkinti 

visus rezultatų specifikacijos elementus.  

Bet kuriuo atveju, atsižvelgiant į tai, kad įprasti viešieji pirkimai nuolat būdavo nesėkmingi, 

naudojantis VSK nebūtų suteikta pridėtinės vertės sprendimui sudaryti Graikijos automagistralių 

koncesijų sutartis. VPSP modelio pasirinkimą lėmė tiek nustatytas vėlavimas įvykdyti įprastas 

viešojo darbų pirkimo sutartis, tiek finansinių išteklių nepakankamumas.  

Dėl leidimo Audito Rūmams susipažinti su dokumentais žr. Komisijos atsakymą į 51 dalies 

pastabas. 

51. Į fondų, į kuriuos Komisija investuoja, dokumentų sąlygas Komisija jau įtraukia reikalavimą 

suteikti Audito Rūmams galimybę susipažinti su tų fondų dokumentais. Be to, Komisija pasilieka 

teisę prašyti valstybių narių pateikti informaciją, reikalingą išlaidų teisėtumui, tvarkingumui ir 

veiksmingumui patikrinti, Komisijai vykdant auditą pagal taikomas reguliavimo ir sutartines 

priemones. Prireikus Audito Rūmams būtų leista susipažinti su šiuo tikslu surinkta informacija. 

Komisijos nuomone, galimybę susipažinti su dokumentais, kuriuos minėjo Audito Rūmai ir kurie 

yra susiję su nustatymu, planavimu ir pirkimais, turėtų suteikti atitinkama valstybė narė, kadangi, 

vykstant viešųjų pirkimų procedūrai, ta valstybė narė, laikydamasi nacionalinių taisyklių, privalo 

užtikrinti atitiktį teisėtumo, tvarkingumo ir veiksmingumo kriterijams. 

52. Kalbant apie Airijos projektą, nors teisiškai nebuvo reikalaujama atlikti oficialios sąnaudų ir 

naudos analizės ir ji nebuvo atlikta, atliekant peržiūrą II etapo MRT diegimo išlaidų efektyvumas 

buvo laikomas vienu iš kriterijų ir dėl to buvo sumažintas diegiamų MRT skaičius. Šią peržiūrą 

reikėjo atlikti po viešųjų pirkimų, o kai kurių MRT diegimo darbai buvo jau pradėti. 

Komisija daro nuorodą į savo atsakymą į 34 dalies c punkto pastabas. 

53. Kalbant apie ESI fondų lėšomis finansuojamus didelės apimties projektus, esamo (t. y. 2014–

2020 m.) programavimo laikotarpio BNR 101 straipsnyje jau yra numatyta, kad atliekant didelės 

apimties projektų sąnaudų ir naudos analizę taip pat turi būti atliekama nuodugni ekonominė ir 

finansinė VPSP projektų analizė (tai išsamiau aprašyta Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 

2015/207). 

56. Komisija pabrėžia, kad kiekvienos konkrečios sutarties atveju rizika paskirstoma atsižvelgiant į 

įvairius aspektus. Komisijos nuomone, vertinant tokius dalykus kaip atitinkama grąžos norma, kurią 

galės pasiekti kiekvienas privačiojo sektoriaus partneris, svarbūs visi šie aspektai. 

b) Kiekvienos konkrečios sutarties atveju rizika paskirstoma atsižvelgiant į įvairius aspektus. 

Komisija pripažįsta, jog kai kuriais atvejais turėtų būti laikomasi nuoseklesnės praktikos, tačiau ji 

taip pat atkreipia dėmesį tai, kad nėra teisinio pagrindo, kuriuo remdamasi Komisija galėtų kištis į 

sutarties šalių derybas. 

c) Sunki ir ilga ekonomikos krizė paveikė visus Graikijos viešųjų darbų ir statybos projektus. 

Kalbant apie Graikiją, buvo atliktas ir automagistralės E-65, ir „Moreas“ automagistralės paklausos 

rizikos vertinimas. Buvo numatyta šių projektų eksploatavimo etapu skirti valstybės subsidiją.  

58. Kalbant apie technologinį senėjimą, NPRDS infrastruktūra buvo naudinga vėliau atitinkamose 

vietovėse diegiant 4G technologiją. 

59. Tai, kad pasirenkama taikyti VPSP metodą, nereiškia, jog nebus įtrauktos nuostatos, kuriomis 

užtikrinamas reikiamas lankstumas, kad būtų galima atsižvelgti į technologijų pokyčius. 
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Taip pat žr. Komisijos atsakymą į 3 langelio pastabas. 

3 langelis. VPSP sparčių technologinių pokyčių akivaizdoje. Merto ir Mozelio projektas 

Merto ir Mozelio projektas apima technologinę plėtrą ir jį įgyvendinant į šią plėtrą atsižvelgiama. 

Apskritai visų telekomunikacijų tinklų įranga turi būti reguliariai atnaujinama. Taigi, kalbant apie 

valdymą ir planavimą, investicijų į plėtrą dydis beveik prilygsta pradinių investicijų dydžiui. Kurti 

optinių skaidulinių kabelių tinklą buvo numatyta nuo pat pradžių, kad ateityje būtų galima jo 

pagrindu sukurti šviesolaidinių ryšio linijų iki galutinių paslaugų gavėjų (FTTH) tinklą, taip pat kad 

sukūrus FTTH juo būtų galima naudotis kaip perdavimo tinklu, – taip būtų sumažintos investicijos į 

būsimų įrenginių atitikties užtikrinimą. 

62.  

b) Komisija atkreipia dėmesį, kad Graikijos nacionalinės teisės aktai, susiję su didelės apimties 

infrastruktūros projektais, kurių vertė viršija 500 mln. EUR (įskaitant PVM), kaip antai penkiais 

Graikijos automagistralių projektais, visų pirma turi būti tvirtinami remiantis kompetentingos 

ministerijos pateiktu pasiūlymu Tarpžinybiniame komitete VPSP ir koncesijų klausimais. Jei 

Tarpžinybinis komitetas jiems pritaria, nacionalinis parlamentas turi išnagrinėti VPSP ir koncesijų 

sutartis ir galiausiai juos ratifikuoti įstatymu.  Dėl šios priežasties įstatyme 3389/2005 numatyta su 

VPSP susijusi teisės aktų sistema netaikoma VPSP ir koncesijų sutartims, kurių vertė viršija 

500 mln. EUR. 

Graikijos VPSP ir koncesijų sutarčių, kurių vertė nesiekia 500 mln. EUR, rengimą ir įgyvendinimą 

koordinuoja Tarpžinybinis komitetas ir Ūkio ministerijos VPSP specialusis sekretoriatas. Trys 

VPSP projektai pagal įstatymą 3389/2005. Specialusis sekretoriatas teikia paramą šių VPSP 

projektų ir koncesijų sutarčių rengimo ir įgyvendinimo etapais. Trys iš aptariamų projektų neseniai 

pelnė tarptautinio lygmens pripažinimą ir apdovanojimus: a) 24 mokyklų VPSP projektai pelnė 

žurnalo „World Finance“ apdovanojimą „2014 m. sandoris švietimo srityje“ (angl. „Education deal 

of the Year 2014“); b) Vakarų Makedonijos atliekų tvarkymo srities VPSP projektas pelnė to paties 

žurnalo apdovanojimą „2014 m. sandoris atliekų tvarkymo srityje“ (angl. „Waste deal for the year 

2014“); c) plačiajuosčio ryšio diegimo kaimo vietovėse VPSP projektas pelnė Europos Komisijos 

apdovanojimą „2017 m. Europos apdovanojimas plačiajuosčio ryšio srityje“ (angl. „European 

Broadband award 2017“), teikiamą projektams, priskirtiems prie kategorijos „Teritorinė sanglauda 

kaimo vietovėse ir atokiuose regionuose“. 

66. Teisės aktuose, kuriais reglamentuojamas ES lėšų panaudojimas ir ES biudžeto vykdymas, 

visada yra numatyta konkreti intervencijos pagal ES priemones sritis ir šios konkrečios sąlygos taip 

pat taikomos naudojant lėšas VPSP projektams. Tačiau šiuose teisės aktuose nenustatyta kitų 

reikalavimų, išimtinai susijusių su VPSP, kaip antai reikalavimo VPSP metodą taikyti tik 

projektams, įtrauktiems į prioritetinį TEN-T tinklą, ir pan. 

69. Komisija pripažįsta, kad neabejotinai VPSP projektai yra sudėtingesni už paprastus viešuosius 

projektus, o jiems parengti ir įgyvendinti būtina reikiama nacionalinių institucijų kompetencija. 

Komisija, nacionalinių institucijų prašymu, teikia joms pagalbą, kad būtų parengti kokybiški 

projektai, įskaitant VPSP projektus, kurie atitinkamais atvejais gali būti įgyvendinami kartu 

naudojant ir ESI fondų dotacijas. Pavyzdžiui, JASPERS ir Konsultacijų centras (žr. Komisijos 

atsakymą į 85 dalies pastabas) yra pagrindinės priemonės, skirtos padėti valstybėms narėms tai 

padaryti. 

70. Komisija atkreipia dėmesį, kad ji patvirtino 28 2007–2013 m. struktūrinių fondų programavimo 

laikotarpio didelės apimties projektus, bendrai finansuotus ERPF ir SF lėšomis, ir tie projektai buvo 

VPSP projektai.  
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71. Komisija pabrėžia, kad šiuo metu keliose valstybėse narėse yra rengiama keletas VPSP 

projektų, kurie turi būti bendrai finansuojami dotacijomis arba pagal 2014–2020 m. programavimo 

laikotarpio ESI fondų finansines priemones. 

72. Komisija pabrėžia, kad keliose šalyse VPSP projektai sistemingai apskaitomi valdžios 

sektoriaus balansiniuose straipsniuose. 

Siekdamas pagerinti statistikos sistemą Eurostatas, bendradarbiaudamas su EVEC, parengė VPSP 

statistinio vertinimo vadovą; šį vadovą labai gerai įvertino visi viešojo ir privačiojo sektorių 

suinteresuotieji subjektai, įskaitant ECOFIN tarybą, ir šiuo metu Eurostatas valstybėse narėse imasi 

šio vadovo propagavimo veiksmų.  

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/7204121/epec-eurostat-statistical-guide-en.pdf 

Bendras Komisijos atsakymas į 73–75 dalių pastabas. 

Nors tiesa tai, kad „VPSP projektų neapskaitant valdžios sektoriaus balansiniuose straipsniuose, 

didžiausia rizika ir išmokos tenka privačiojo sektoriaus partneriui“, Komisija norėtų pabrėžti, kad 

pirmiau minėtame VPSP statistinio vertinimo vadove teigiama, kad sprendimai taikyti VPSP 

metodą turėtų būti pagrįsti ekonomine nauda, tinkamu rizikos paskirstymu ir eksploatavimo 

veiksmingumu ir kad ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas įperkamumui ir ilgalaikei fiskalinei 

atsakomybei. 

74. Sprendimas vykdyti projektą VPSP pagrindu yra nacionalinė prerogatyva. Taigi Komisija nėra 

kompetentinga atsakyti į Audito Rūmų pateiktas pastabas. 

 b) Komisija atkreipia dėmesį, kad net ir labai įsiskolinusioje šalyje, tokioje kaip Graikija, buvo 

taikomos galiojančios ESS taisyklės, o po atliekant auditą tikrintų su magistralėmis susijusių VPSP 

sutarčių atnaujinimo nuspręsta šiuos projektus apskaityti balansiniuose straipsniuose. 

76. Komisijos nuomone, informacijos apie įsipareigojimus pagal VPSP sutartis ir su jomis susijusią 

atsakomybę teikimas yra nacionalinė prerogatyva. 

Remdamasis nacionalinių statistikos institucijų pateikta informacija Eurostatas pateikė informaciją 

apie valstybių narių neapibrėžtųjų įsipareigojimų, įskaitant įsipareigojimus pagal VPSP sutartis, 

poveikį skolos ir deficito dydžiui. 

Išvados ir rekomendacijos 

77. Komisija pripažįsta, kad įgyvendinant per auditą nagrinėtus projektus buvo vėlavimo atvejų ir 

susidarė išlaidų perviršis. Tačiau, Komisijos nuomone, tai nebūtinai susiję su VPSP projektų 

pobūdžiu. Ji primena, kad Europos valstybių ekonomiką labai paveikė valstybių skolos krizė ir 

nuosmukis. Taip pat žr. Komisijos atsakymą į 34 dalies a punkto pastabas. 

78. Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad išanalizuoti, ar pasirinkus VPSP metodą būtų užtikrinta 

papildoma ekonominė nauda, – valstybių narių atsakomybė.  

1 rekomendacija. Neskatinti intensyviau ir plačiau taikyti VPSP metodo, kol nebus išspręstos 

nustatytos problemos ir sėkmingai įgyvendintos toliau pateiktos rekomendacijos 

Komisija pritaria šiai rekomendacijai, kiek ji yra susijusi su Komisija, tačiau turi būti atsižvelgiama 

į Komisijos atsakymus į 2–5 rekomendacijų pastabas. 

Vykstant politikos koordinavimo procesui yra reguliariai atliekamas VPSP nacionalinių sistemų 

vertinimas, o nustačius problemų, atskiros valstybės narės raginamos jas išspręsti. Konkrečioms 

šalims skirtos rekomendacijos, teikiamos per Europos semestrą, gali apimti tam tikrus su VPSP 

susijusius aspektus. Kalbant apie Europos semestrą ir strategiją „Europa 2020“, neskatinama 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/7204121/epec-eurostat-statistical-guide-en.pdf
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intensyviau taikyti būtent VPSP metodą. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Komisijos atliekamose 

šalių padėties analizėse jau atkreipiamas dėmesys į rekomendacijoje numatytus tikslus. 

Kalbant apie sektorių priemones, VPSP – viena iš politikos įgyvendinimo priemonių, kurias 

valstybės narės ir projektų rėmėjai gali naudoti savo nuožiūra. Komisija neturi teisinio pagrindo, 

kuriuo remdamasi galėtų prašyti valstybių narių daugiau arba mažiau taikyti VPSP metodą, 

palyginti su įprastomis viešojo pirkimo sutartimis. 

ESI fondų lėšos valdomos laikantis pasidalijamojo valdymo principo, ir valstybės narės išskirtinai 

savo nuožiūra sprendžia dėl VPSP metodo taikymo. 

79. Žr. Komisijos atsakymus į 10 ir 28 dalių pastabas. 

80. Komisija pripažįsta, kad įgyvendinant per auditą nagrinėtus projektus buvo vėlavimo atvejų ir 

susidarė išlaidų perviršis. Tačiau, Komisijos nuomone, tai nebūtinai susiję su VPSP pirkimo metodo 

pasirinkimu. Ji primena, kad Europos valstybių ekonomiką labai paveikė valstybių skolos krizė ir 

nuosmukis. 

Komisija primena, kad VPSP metodo pasirinkimas patenka į valstybių narių (pasidalijamasis 

valdymas) arba projekto rėmėjo kompetenciją. Kalbant apie infrastruktūros projektus, viena iš jiems 

būdingų ypatybių yra tai, kad, neatsižvelgiant į taikomą pirkimo modelį, šių projektų pradžios ir 

infrastruktūros kūrimo etapai trunka ilgai.  

81. Žr. Komisijos atsakymus į 22 ir 46 dalių pastabas. 

2 rekomendacija. Mažinti finansinį vėlavimo ir naujų derybų rengimo poveikį viešojo 

sektoriaus partnerio dengiamoms VPSP projektų išlaidoms 

Komisija atkreipia dėmesį, kad ši rekomendacija skirta valstybėms narėms. 

82. Kalbant apie didelės apimties projektų, kurie ESI fondų lėšomis finansuojami kaip VPSP 

projektai, įgyvendinimą, žr. Komisijos atsakymą į 53 dalies pastabas. 

Dėl VSK priemonės naudojimo žr. Komisijos atsakymą į 50 dalies pastabas. 

83. Žr. Komisijos atsakymą į 51 dalies pastabas. 

84. Kiekvienos konkrečios sutarties atveju rizika paskirstoma atsižvelgiant į įvairius aspektus. 

Komisijos nuomone, vertinant tokius dalykus kaip atitinkama grąžos norma, kurią galės pasiekti 

kiekvienas privačiojo sektoriaus partneris, svarbūs visi šie aspektai. Be to, atsižvelgdama į tai, kad 

VPSP projektai labai skiriasi, Komisija laikosi nuomonės, kad atskiri aspektai turėtų būti vertinami 

kiekvienu konkrečiu atveju. Nors Komisija pripažįsta, jog kai kuriais atvejais turėtų būti laikomasi 

nuoseklesnės praktikos, ji taip pat atkreipia dėmesį, kad nėra teisinio pagrindo, kuriuo remdamasi 

Komisija galėtų įsikišti į partnerių derybas. 

3 rekomendacija. Renkantis VPSP grindžiamą finansavimo metodą remtis patikimomis 

lyginamosiomis analizėmis, atliktomis siekiant nustatyti geriausią viešųjų pirkimų modelį 

a) Komisija atkreipia dėmesį, kad ši rekomendacijos dalis skirta valstybėms narėms. 

Dėl ESI fondų lėšomis finansuotų didelės apimties projektų žr. Komisijos atsakymą į 53 dalies 

pastabas. 

b) Komisija iš dalies pritaria šiai rekomendacijai, kaip paaiškinta toliau. Dėl rekomendacijos dalies, 

kuriai Komisija pritaria, Komisija laikosi nuomonės, kad ji jau įgyvendinta. 

Į fondų, į kuriuos Komisija investuoja, dokumentų sąlygas Komisija jau įtraukia reikalavimą 

suteikti Audito Rūmams galimybę susipažinti su tų fondų dokumentais. Be to, Komisija pasilieka 

teisę prašyti valstybių narių pateikti informaciją, reikalingą išlaidų teisėtumui, tvarkingumui ir 
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veiksmingumui patikrinti, Komisijai vykdant auditą pagal taikomas reguliavimo ir sutartines 

priemones. Prireikus Audito Rūmams būtų leista susipažinti su šiuo tikslu surinkta informacija. 

Komisijos nuomone, galimybę susipažinti su dokumentais, kuriuos minėjo Audito Rūmai ir kurie 

yra susiję su nustatymu, planavimu ir pirkimais, turėtų suteikti atitinkama valstybė narė, kadangi, 

vykstant viešųjų pirkimų procedūrai, ta valstybė narė, laikydamasi nacionalinių taisyklių, privalo 

užtikrinti atitiktį teisėtumo, tvarkingumo ir veiksmingumo kriterijams. 

Bendras Komisijos atsakymas į 85–87 dalių pastabas. 

Komisija pabrėžia, kad pagalba valstybėms narėms jau yra prieinama įvairiais būdais. 

Techninės pagalbos priemonė JASPERS, Komisijos iniciatyva bendrai finansuojama iš ERPF ir SF, 

gali būti naudojama siekiant padėti valstybėms narėms ir regionams, jiems paprašius, parengti ir 

įgyvendinti kokybiškus VPSP projektus. 

EIB veikiantis Konsultacijų centras taip pat gali, valstybių narių ir projektų rėmėjų prašymu, jiems 

teikti su VPSP susijusią pagalbą. 

Europos VPP ekspertų centras (EVEC) įsteigtas 2008 m. siekiant padėti ES valstybėms narėms, ES 

šalims kandidatėms ir kitoms šalims parengti ir įgyvendinti VPSP projektus. Šis centras įsikūręs 

EIB Konsultavimo paslaugų departamente ir teikia paslaugas 41 prie EVEC prisijungusiai 

organizacijai: nacionaliniams arba regioniniams VPSP padaliniams ir kitiems už VPSP projektus 

atsakingiems viešojo sektoriaus subjektams, taip pat Europos Komisijai. EVEC veikla daugiausia 

apima su VPSP susijusių rekomendacijų ir priemonių rengimą, dalijimąsi su VPSP susijusia 

informacija, patirtimi ir gerąja patirtimi siekiant padėti viešajam sektoriui įgyvendinti kokybiškus 

VPSP projektus, tačiau EVEC nesikiša į sprendimų dėl VPSP metodo taikymo priėmimo procesą. 

Kaip tokių priemonių pavyzdį galima paminėti Projektų rengimo būklės vertinimo priemonę (angl. 

Project Preparation Status Tool); jos tikslas – padėti perkančiosioms organizacijoms parengti 

kokybiškus VPSP projektus a) parengiant tinkamus veiksmų, kuriuos reikia atlikti, sąrašus ir b) 

nustatant galimus ir faktinius proceso trūkumus. 

Be to, 2017 m. lapkričio 3 d. Komunikatu „Su viešaisiais pirkimais susijusių didelės apimties 

infrastruktūros projektų aspektų savanoriškas ex-ante vertinimas investicijoms skatinti“ Komisija 

įsteigė: a) konsultacijų tarnybą, b) pranešimo mechanizmą ir c) keitimosi informacija mechanizmą; 

jų tikslas – padėti valstybėms narėms ir perkančiosioms organizacijoms kurti didelės apimties 

infrastruktūros projektus, įskaitant VPSP projektus, laikantis ES viešųjų pirkimų taisyklių. 

Pagal Paramos struktūrinėms reformoms programą (SRSP) sukurta Komisijos Paramos 

struktūrinėms reformoms tarnyba (SRSS) gali teikti valstybėms narėms, joms paprašius, techninę 

paramą siekiant sustiprinti administracinius gebėjimus, inter alia, susijusius su VPSP, ir šia parama 

prisidėti prie valstybės narės struktūrinės reformos. 

89. Taikymo kriterijai, nustatyti konkrečiame teisės akte, yra nurodomi ES fondų lėšų naudojimo 

taisyklėse, taip pat teisės aktuose, kuriais reglamentuojamas ES biudžeto įgyvendinimas ir 

vykdymas, įskaitant tam tikrais atvejais įnašą į VPSP projektus. 

VPSP metodo pasirinkimas nebūtinai reiškia, jog nebus įtrauktos nuostatos, kuriomis užtikrinamas 

reikiamas lankstumas, kad būtų galima atsižvelgti į technologijų pokyčius.  

4 rekomendacija. Nustatyti aiškią VPSP politiką bei strategijas 

a) Komisija atkreipia dėmesį, kad ši rekomendacija skirta valstybėms narėms. 

Nors, Komisijos nuomone, svarbu toliau tobulinti VPSP metodą kaip priemonę ir padėti valstybėms 

narėms pašalinti kliūtis, trukdančias jį sėkmingai taikyti, Komisija mano, kad nenaudinga kurti 

strategijas ir jose konkrečiai nurodyti sektorius arba aplinkybes, kuriomis būtų pageidautina taikyti 
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VPSP metodą. Šiuo atžvilgiu Komisija nėra įgaliota kištis į šią sritį, už kurią valstybių narių 

lygmeniu atsakingos perkančiosios organizacijos. 

Be to, Komisija atkreipia dėmesį, kad Europos ekspertų centras EVEC, padedantis įvairių Europos 

valstybių viešojo sektoriaus subjektams geriau įgyvendinti VPSP projektus, jau yra pateikęs 

pagrindines gaires dėl VPSP viešųjų pirkimų ir įgyvendinimo aspektų. 

b) Komisija nepritaria šiai rekomendacijai.  

Konkreti intervencijos pagal ES priemones sritis, o atitinkamai atvejais – sritis, kurioje turėtų būti 

taikomas VPSP metodas, visada nurodoma ES fondų lėšų naudojimo taisyklėse, taip pat ji 

nurodoma teisės aktuose, kuriais reguliuojamas šių fondų lėšų įgyvendinimas ir ES biudžeto 

vykdymas. Komisija neketina siūlyti teisinių nuostatų, kuriomis būtų leidžiama nustatyti 

papildomus politikos apribojimus ir kriterijus, susijusius išimtinai su projektais, kurie įgyvendinami 

kaip VPSP projektai. 

91. VPSP metodas – sudėtinga priemonė, ir dažniausiai ją renkasi privačiojo sektoriaus 

suinteresuotieji subjektai; jį taikant turėtų būti aiškiai apibrėžiama rizika, net jei projektai turi būti 

apskaitomi valdžios sektoriaus nebalansiniuose straipsniuose. 

Pirmiau minėtame VPSP statistinio vertinimo vadove teigiama, kad sprendimai taikyti VPSP 

metodą turėtų būti pagrįsti ekonomine nauda, tinkamu rizikos paskirstymu ir eksploatavimo 

veiksmingumu ir kad ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas įperkamumui ir ilgalaikei fiskalinei 

atsakomybei. 

92. Žr. Komisijos atsakymą į 69 dalies pastabas. 

5 rekomendacija. Patobulinti ES sistemą siekiant veiksmingiau įgyvendinti VPSP projektus 

a) Komisija nepritaria šiai rekomendacijai. 

Nors Komisija pripažįsta, kad rinkdamosi VPSP metodą valstybės narės turi remtis jo ekonomine 

nauda, Komisijos nuomone, būtų nepagrįsta ES paramą VPSP projektui teikti tik gavus valstybės 

narės patvirtinimą, kad veiksniai, dėl kurių pasirinktas tam tikras viešųjų pirkimų modelis (t. y. su 

biudžeto suvaržymais arba statistiniu vertinimu susiję veiksniai), nėra svarbesni už ekonominę 

naudą. Apskritai išvada dėl statistinio vertinimo gali būti patvirtinta tik finansiškai užbaigus 

projektą ir šis laikas nebūtinai sutampa su sprendimo dėl ES biudžeto paramos VPSP projektui 

priėmimo terminu. Komisija, laikydamasi esamo, t. y. 2014–2020 m., programavimo laikotarpio 

ESI fondų lėšų pasidalijamojo valdymo principo, tvirtina programas, o valstybės narės savo 

metinėse įgyvendinimo ataskaitose teikia Komisijai informaciją apie jų įgyvendinimą. Komisijai 

neteikiama informacija apie atskiriems projektams (išskyrus į programas įtrauktus didelės apimties 

projektus) teikiamą ESI fondų bendrą finansavimą ir ji šio finansavimo netvirtina. Komisijai 

teikiama informacija apie ESI fondų įnašą į valdymo institucijų jau atrinktus didelės apimties 

projektus ir ji tą įnašą tvirtina (arba jam nepritaria). 

b) Komisija atkreipia dėmesį, kad ši rekomendacija skirta valstybėms narėms.  

c) Komisija pritaria šiai rekomendacijai, kaip paaiškinta toliau. 

Komisija pradėjo svarstyti, kaip būtų galima apskritai supaprastinti kitos daugiametės finansinės 

programos įgyvendinimo taisykles ir valdymo sistemas. Vienas iš pagrindinių tikslų – supaprastinti 

visas lėšų naudojimo priemones, įskaitant dotacijas ir finansines priemones.  



 
Etapas Data 

APM patvirtinimas / audito pradžia 2016 4 20 

Oficialus ataskaitos projekto siuntimas Komisijai (arba kitam 
audituojamam subjektui) 

2017 11 23 

Galutinės ataskaitos patvirtinimas po prieštaravimų procedūros 2018 2 7 

Komisijos (ar kito audituojamo subjekto) oficialių atsakymų 
gavimas visomis kalbomis 

2018 3 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės (VPSP) pajungia 
viešąjį ir privatųjį sektorius, kad jie teiktų prekes ir 
paslaugas, kurias paprastai teikia viešasis sektorius, ir 
kartu atlaisvina griežtus viešojo sektoriaus išlaidoms skirto 
biudžeto apribojimus. Nustatėme, kad nepaisant to, kad 
VPSP suteikia galimybę greičiau įgyvendinti politiką ir 
užtikrinti gerus priežiūros standartus, ne visi audituoti 
projektai buvo veiksmingai valdomi ir ne visada už 
panaudotas lėšas buvo sukuriama didžiausia vertė. Dažnai 
nebuvo pasiekta galima VPSP projektų nauda, kadangi jie 
neišvengė vėlavimo, sąnaudų didėjimo, jais nebuvo 
pakankamai naudojamasi ir dėl to buvo neveiksmingai 
panaudota 1,5 milijardo eurų, iš kurių 0,4 milijardo eurų 
buvo ES lėšos. Prie to taip pat prisidėjo tinkamų analizių, 
strateginių metodų, kaip reikia taikyti VPSP bei 
institucines ir teisines sistemas, nebuvimas. Kadangi tik 
kelios valstybės narės turi sukaupusios pakankamai 
sėkmingos VPSP projektų įgyvendinimo patirties ir 
kompetencijos, kyla didelė rizika, kad VPSP indėlis siekiant 
tikslo didesnę dalį ES lėšų įgyvendinti vykdant jungtinėmis 
lėšomis finansuojamus projektus, įskaitant VPSP, nebus 
toks reikšmingas, kokio tikėtasi. 

© Europos Sąjunga, 2018 m.

Dėl leidimo naudoti arba kopijuoti nuotraukas arba kitą medžiagą, kurių autorių teisės nepriklauso Europos Sąjungai, 
būtina tiesiogiai kreiptis į autorių teisių subjektus. 
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