EUROPOS
KOMISIJA

Briuselis, 2019 06 25
COM(2019) 299 final

KOMISIJOS ATASKAITA
EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR AUDITO RŪMAMS

2018 m. metinė ES biudžeto valdymo ir veiklos rezultatų ataskaita

LT

LT

LT

LT

Turinys
PRATARMĖ .............................................................................................................................................................................. 3
SANTRAUKA ........................................................................................................................................................................... 7
ĮVADAS ................................................................................................................................................................................. 21

1 SKIRSNIS. VEIKLOS RODIKLIAI IR REZULTATAI .................................................................................................. 22
1.

Į rezultatus orientuotas ES biudžetas ............................................................................................................................................. 23

2.

Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti (biudžeto 1A išlaidų kategorija) ......................................... 32

3.

Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda (biudžeto 1B išlaidų kategorija) ...................................................... 68

4.

Tvarus augimas. Gamtos ištekliai (biudžeto 2 išlaidų kategorija)................................................................................. 81

5.

Saugumas ir pilietybė (biudžeto 3 išlaidų kategorija)........................................................................................................... 97

6.

Europos vaidmuo pasaulyje (biudžeto 4 išlaidų kategorija) ..........................................................................................116

7.

Specialios priemonės ..............................................................................................................................................................................140

2 SKIRSNIS. VIDAUS KONTROLĖ IR FINANSŲ VALDYMAS ................................................................................ 144
1.

ES biudžetas yra gerai valdomas ....................................................................................................................................................144

2.

Kontrolės sistemos yra ekonomiškai efektyvios....................................................................................................................149

3.

Iš finansinių pataisų ir lėšų susigrąžinimo matyti, kad daugiametis kontrolės ciklas padeda
apsaugoti ES biudžetą ............................................................................................................................................................................160

4.

Atnaujinta Komisijos kovos su sukčiavimu strategija ........................................................................................................165

5.

Vadovybė teikia pagrįstą patikinimą, o finansinis išlygų poveikis yra nedidelis ...............................................168

6.

Patikinimas, gaunamas Vidaus audito tarnybos darbu .....................................................................................................174

7.

Audito pažangos komiteto atlikto darbo išvadų santrauka ............................................................................................176

8.

Išorės auditas ir biudžeto įvykdymo patvirtinimas: mokymasis iš praeities siekiant didesnės
pažangos ateityje ......................................................................................................................................................................................179

9.

Organizacijos valdymas ........................................................................................................................................................................181

PRIEDAI

1

Pratarmė
Džiaugiuosi
galėdamas
pateikti 2018 m. metinę ES
biudžeto
valdymo
ir
veiklos
rezultatų
ataskaitą. Šioje ataskaitoje
apžvelgiami ES biudžeto
vykdymo
rezultatai,
jo
valdymas ir apsauga. Joje
paaiškinama, kaip ES biudžeto lėšomis remiami ES
politikos prioritetai, ir apibūdinami tiek pasiekti
rezultatai, tiek Komisijos vaidmuo užtikrinant, kad
būtų laikomasi griežčiausių finansų valdymo
standartų. Ši ataskaita yra įtraukta į Komisijos
integruotųjų finansinių ir atskaitomybės
ataskaitų rinkinį. Ją teikiame atlikdami savo
pareigas pagal Finansinį reglamentą ir ji yra esminė
mūsų labai patobulintos finansinės atskaitomybės
sistemos dalis.

tikslų (kaip antai klimato politikos ir biologinės
įvairovės).
Šioje ataskaitoje taip pat išdėstyta, kokiomis
priemonėmis užtikriname, kad ES biudžetas būtų
valdomas pagal aukščiausius patikimo finansų
valdymo standartus. Šia ataskaita Komisija
prisiima visą politinę atsakomybę už ES
biudžeto valdymą 2018 m.
Komisija atidžiai stebi, kaip praktiškai vykdomas ES
biudžetas. Jei nustatoma, kad valstybės narės arba
galutiniai gavėjai netinkamai panaudojo ES lėšas,
Komisija nedelsdama imasi veiksmų, kad šios klaidos
būtų ištaisytos, o lėšos, jei reikia, susigrąžintos.
Komisija įvertino, kad po pataisų ir lėšų
susigrąžinimo likęs 2018 m. išlaidų klaidų lygis
nesieks 1 proc., taigi bus kur kas mažesnis negu
reikšmingumo riba.

Nors ES biudžetas yra gana nedidelis, jis labai
svarbus milijonams europiečių. Jo lėšomis papildomi
nacionaliniai biudžetai ir remiami politikos prioritetai
tokiose srityse, kuriose ES biudžetas turi išties didelę
vertę ir jį naudojant galima efektyviausiai pasiekti
rezultatų. Vadovaujuosi pagrindiniu principu, kad ES
biudžeto lėšos turėtų būti skiriamos toms sritims,
kuriose jų poveikis gali būti didesnis negu
nacionalinio lygmens viešųjų išlaidų. Pavyzdžiui, jokia
valstybė narė nėra pajėgi viena finansuoti didelės
infrastruktūros ar mokslinių tyrimų projektų
pakankamu mastu, kad galėtų konkuruoti su tokiais
pasaulinio masto veikėjais kaip Kinija arba Jungtinės
Valstijos. Kai kurios ES problemos yra ir viso pasaulio
problemos. Valstybių sienos nėra kliūtis terorizmui ir
organizuotam nusikalstamumui, jos nesustabdo
klimato kaitos, gaivalinių nelaimių ir epidemijų
plitimo. Šias problemas geriausia spręsti Europos
lygmeniu, naudojant ES biudžeto lėšas.

2018 m. toliau daryta labai svarbi pažanga, kurią
pastaraisiais metais pasiekėme finansų valdymo
srityje. ES klaidų nustatymo ir ištaisymo ir kovos su
sukčiavimu sistemos jau yra brandžios ir patikimos.
Tai pripažino Europos Audito Rūmai. Ir toliau būsime
budrūs ir užtikrinsime tinkamą ES biudžeto apsaugą
vėlesniais metais. Tai ypač svarbu atsižvelgiant į
politinę aplinką, kuri yra vis sudėtingesnė. Nuosekliai
ir efektyviai teikiant ataskaitas didinama ES išlaidų
atskaitomybė, o tai svarbu ne vien todėl, kad reikia
laikytis teisės aktų, – tai padeda palaikyti ryšį su
piliečiais ir kitais suinteresuotaisiais subjektais,
atkurti jų pasitikėjimą ir tikėjimą Europos Sąjunga.
2018 m. (gegužės ir birželio mėn.) Komisija taip pat
pateikė savo pasiūlymus dėl būsimos daugiametės
finansinės programos. Buvo surengta visapusiška
išlaidų peržiūra (1) – išanalizuoti visų programų
vykdymo rezultatai. Vadovavausi tokiu požiūriu, kad
visos išlaidos ateityje turės būti patiriamos remiantis
ES pridėtine verte, kaip pagrindiniu kriterijumi,
didinant naujų prioritetų finansavimą, atnaujinant
esamas programas, atliekant supaprastinimą ir
racionalizavimą (kai tai įmanoma) ir suteikiant
Sąjungai lankstesnį biudžetą. Tikiu, kad Komisija
pasiūlė šiuolaikišką biudžetą Sąjungai, kuri apsaugo,
suteikia galių ir gina, ir šis biudžetas yra
subalansuotas bei pagrįstas. Jei būtų laiku pasiektas
susitarimas dėl būsimo plano, taip būtų patvirtintas
bendras ES institucijų įsipareigojimas gauti kuo
daugiau naudos iš kiekvieno euro, investuojamo
naudojant ES biudžeto lėšas.

Vis dėlto, nors ES biudžeto lankstumu įsitikinta, jo
dydis yra ribotas, todėl dabar kaip niekad svarbu
priimti sprendimus remiantis informacija ir
įrodymais, kad pinigai būtų skiriami ten, kur jų
labiausiai reikia. Šioje ataskaitoje aptariame daugelį
įvairių būdų, kuriais ES biudžetas 2018 m. padėjo
pasiekti bendruosius mūsų tikslus.
2018 m. daugiausia siekta stiprinti ekonomikos
atsigavimą, investuojant į svarbiausias sritis, kuriose
skatinama kurti darbo vietas. Labai svarbų vaidmenį
per šį procesą atliko Europos strateginių investicijų
fondas, Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir
Europos struktūriniai ir investicijų fondai. Siūlau
susipažinti su daugelio ES investicijų istorijomis,
kurias
rasite
portale
„InvestEU“
(https://europa.eu/investeu). ES biudžeto lėšos buvo
didelė parama ir kitose prioritetinėse srityse, tokiose
kaip ES visapusiškas požiūris į migraciją, saugumo
sąjunga, pažangiausi moksliniai tyrimai, ES išorės
veiksmai, ir kartu padėjo siekti horizontaliųjų politikos

Günther H. Oettinger
Už biudžetą ir žmogiškuosius išteklius
atsakingas Komisijos narys

(1)
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Santrauka
ES biudžeto metinėje valdymo ir veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiama naujausia informacija apie
rezultatus, pasiektus naudojant ES biudžetą (1 skirsnis), ir apie ES biudžeto valdymą bei apsaugą (2 skirsnis).
1 skirsnio struktūra atitinka biudžeto išlaidų kategorijas. Jame paaiškinama, kaip ES finansinėmis
programomis prisidėta siekiant ES politikos prioritetų. Jame taip pat apibendrinami naujausi šių programų
įgyvendinimo vertinimo rezultatai.
2018 m. buvo penktieji dabartinės (2014–2020 m.) daugiametės finansinės programos įgyvendinimo metai.
Šio laikotarpio pradžioje būta vėlavimų dėl to, kad vėlai priimta daugiametė finansinė programa. Dabar ES
finansinės programos jau visapusiškai įgyvendinamos. Jomis užtikrintai ir realiai remiami įvairių sričių ES
politikos prioritetai.

Biudžeto 1A išlaidų kategorija – darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir
investicijų skatinimas
Darbą po ekonomikos ir finansų krizės pradėjusi J.-C. Junckerio vadovaujama Komisija davė pažadą įtraukti į
darbo rinką daugiau žmonių. Šį pažadą kartu su valstybėmis narėmis ji įvykdė. Darbą šiuo metu turi kaip
niekada daug europiečių – iš viso dirba 240,7 mln. žmonių. Daugiau kaip 12 mln. iš šių darbo vietų sukurta
nuo šios Komisijos kadencijos pradžios. Jaunimo nedarbo lygis yra žemiausias nuo 2008 m., nors daugelyje ES
regionų jis vis dar per didelis. Prie šių pasiekimų labai prisidėjo ES biudžetas, kurio lėšos tebėra labai
svarbus investicijų šaltinis visoje Europoje.
Nuo J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos kadencijos pradžios sukurta daugiau kaip 12 mln. darbo vietų.
Jaunimo nedarbas sumažėjo nuo 24 proc. 2014 m. iki 14 proc. 2018 m. gruodžio mėn.
2018 m. ES biudžeto prioritetas buvo remtis ekonomikos atsigavimu, visų pirma toliau didinant investicijas.
Investicijų augimas labai paspartėjo todėl, kad daugiau kaip 408 mlrd. EUR (2) investicijas paskatino
Europos strateginių investicijų fondas. Šis Komisijos kartu su Europos investicijų banko grupe (3) 2015 m.
įkurtas fondas pritraukia privatų finansavimą tokiose srityse kaip transportas, energetika, sveikatos priežiūra,
mažosios ir vidutinės įmonės, taip pat informacinės ir ryšių technologijos. Taip jis padidina ES biudžeto poveikį.
Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpis pratęstas nuo 2018 m. vidurio iki 2020 m. pabaigos ir
nustatytas naujas investavimo tikslas – investuoti 500 mlrd. EUR (4). Tikimasi, kad šiuo planu bus padėta
sukurti apie 1,4 mln. naujų darbo vietų iki 2020 m., o ES bendrasis vidaus produktas (BVP) bus
padidintas apie 1,3 proc. Šiomis investicijomis sparčiojo interneto prieiga suteikta dar 11 mln. namų ūkių,
daugiau kaip 4 mln. namų ūkių vartojama energija iš atsinaujinančiųjų išteklių, o 30 mln. europiečių naudojasi
geresne sveikatos priežiūra.

(2)
(3)
(4)

Investicijos nuo Europos strateginių investicijų fondo veiklos pradžios 2016 m. Bendra šio fondo paskatintų investicijų suma
2018 m. gruodžio 31 d. buvo 370 mlrd. EUR, o 2019 m. birželio 13 d. – 408 mlrd. EUR.
Europos investicijų banko grupę sudaro Europos investicijų bankas ir Europos investicijų fondas.
2016 m. pradiniame plane buvo numatyta paskatinti 315 mlrd. EUR papildomas investicijas.
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Iki 2018 m. gruodžio 31 d. Europos strateginių
investicijų fondas sutelkė daugiau kaip
370 mlrd. EUR investicijų visoje Europoje nuo
2015 m. – tai kur kas daugiau negu pradinis
315 mlrd. EUR tikslas, ir jau siekiama didesnio
tikslo iki 2020 m. – 500 mlrd. EUR.

Europos strateginių investicijų fondas padėjo
finansuoti 0,5 mln. įperkamų būstų statybą, teikti
geresnes sveikatos priežiūros paslaugas 30 mln.
europiečių, atnaujinti geležinkelių ir miestų
transporto infrastruktūrą, kuria naudojasi 95 mln.
keleivių, ir lengviau gauti finansavimą daugiau
kaip 280 000 mažųjų ir vidutinių įmonių.

Strateginėmis investicijomis taip pat paskatintas ekonomikos augimas ir konkurencingumas
finansuojant svarbiausią transporto, energetikos ir telekomunikacijų infrastruktūrą. Šios investicijos tikslingai
daromos tose srityse, kuriose ES veiksmai turi didesnį poveikį negu nacionalinio lygmens viešosios išlaidos.
Vystant tokią infrastruktūrą, kuri taip pat tampa kuriamo mažiau anglies dioksido išskiriančio ES energetikos
tinklo pagrindu, svarbų vaidmenį atlieka Europos infrastruktūros tinklų priemonė. 2018 m. 1,4 mlrd. EUR šios
priemonės lėšų skirta ES dotacijoms, kurios turi būti derinamos su finansavimu iš Europos strateginių
investicijų fondo ir kitų šaltinių.
Pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę iš dalies finansuojamas naujas tunelis, tiesiamas po 18 km
pločio Fėmarno sąsiauriu, tarp Riodbiu (Danijoje) ir Putgardeno (Vokietijoje). Taip kelionė automobiliu iš
Kopenhagos į Hamburgą bus sutrumpinta maždaug 1 valanda, o krovinių vežimas geležinkeliu – 2
valandomis.
Taip pat pasiekiama rezultatų naudojant ES biudžeto lėšas pagal kosmoso programas, tokias kaip GALILEO,
„Copernicus“ ir EGNOS. Jokia valstybė narė nebūtų pajėgi savarankiškai paleisti į orbitą 26 dirbtinių Žemės
palydovų. Šių palydovų duomenų naudotojų skaičius visame pasaulyje iki 2018 m. pabaigos pasiekė
500 mln. (5) 2018 m. paleisti dar keturi nauji GALILEO palydovai, kad būtų galima geriau stebėti vandenynus,
sausumą ir atmosferą. ES kosmoso priemonių siunčiami signalai ir duomenys keičia mūsų gyvenimą:
teikiamos paslaugos, susijusios su geresne navigacija, tiksliuoju ūkininkavimu, pasėlių stebėsena, reagavimu į
gaivalines nelaimes, gyvybių gelbėjimu jūroje, žmonių paieška ir gelbėjimu pagal avarinių švyturių signalus,
laivų ir naftos išsiliejimų stebėjimu.
2018 m. pabaigoje 315 oro uostų beveik visose ES šalyse naudojosi Europos geostacionarine navigacine
tinklo sistema (EGNOS), padedančia saugiau nutupdyti orlaivį nepalankiomis oro sąlygomis, išvengti
vėlavimo ir skrydžių nukreipimo kitais maršrutais.

Nuo 2018 m. balandžio mėn. GALILEO sistema
yra įdiegta visuose Europoje parduodamuose
naujų tipų automobiliuose. Ji yra suderinta su
pagalbos iškvietos sistema „eCall“.

Naudojantis programa „Copernicus“, ekstremaliųjų
situacijų žemėlapiai pateikti dėl 80 proc.
visų potvynių Europoje. Tai padėjo nacionalinėms
pagalbos tarnyboms geriau įvertinti situaciją ir
efektyviau vykdyti gelbėjimo operacijas.

2018 m. taip pat pradėtas naujas Europos gynybos fondo finansuojamo Europos bendradarbiavimo
gynybos srityje etapas. 2018 m. 40 mln. EUR skirta bendriems moksliniams tyrimams siekiant kurti
novatoriškas gynybos technologijas ir produktus. Komisija patvirtino dvimetes darbo programas, pagal kurias
bendrai finansuojami bendrųjų gynybos pajėgumų didinimo projektai 2019–2020 m.; ES įnašas yra
500 mln. EUR.

(5)

700 mln. naudotojų iki 2018 m. gegužės mėn. vidurio.
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ES investuoja (6) 35 mln. EUR į mokslinių tyrimų projektą „Ocean2020“. Šiuo projektu, kuriame dalyvauja 42
partneriai iš 15 ES valstybių narių, remiamos jūrų stebėjimo operacijos, vykdomos jūroje papildant laivyno
pajėgas bepiločiais orlaiviais ir bepiločiais povandeniniais laivais.

Parama pažangiausiems moksliniams tyrimams ir inovacijoms
ES biudžeto lėšos toliau naudotos vykdant ES įsipareigojimą remti pažangiausius mokslinius tyrimus ir
inovacijas, daugiau dėmesio skiriant tarpvalstybiniam bendradarbiavimui, pramonės poreikiams ir masto
ekonomijai. ES bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ yra didžiausia tarpvalstybinė
mokslinių tyrimų finansavimo programa pasaulyje, taip pat didžiausia visų laikų ES mokslinių tyrimų ir
inovacijų programa – jai suteikta beveik 80 mlrd. EUR lėšų per 7 metus (7). 2018 m. pagal programą
„Horizontas 2020“ paskelbti kvietimai teikti pasiūlymus, kurių vertė siekia 10 mlrd. EUR.
Jungtinis tyrimų centras, naudodamasis programos „Horizontas 2020“ finansavimu, sukūrė ir taiko
vienintelę pasaulinę automatizuoto perspėjimo apie cunamius sistemą; jis šią sistemą ir valdo. Joje galima
greitai apskaičiuoti apytikrį bangų ilgį ir sklidimo laiką ir automatiškai išsiųsti perspėjimą naudojantis
Pasauline įspėjimo apie nelaimes ir koordinavimo sistema.
„Horizontas 2020“ yra bendra strateginė ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa. Ji yra labai
svarbi užtikrinant, kad ES ir toliau užsiimtų pasaulinio lygio mokslo veikla ir technologijų kūrimu. Ji padeda
šalinti inovacijų kliūtis ir lengvina viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimą siekiant atrasti didžiausių
visuomenės problemų sprendimus. ES parama moksliniams tyrimams ir inovacijoms skatinamas skirtingų
mokslo sričių tyrėjų grupių iš įvairių šalių bendradarbiavimas, kuris yra labai svarbus siekiant daryti esminius
atradimus. Taip ES gali įgyvendinti prioritetus, pavyzdžiui, Paryžiaus klimato susitarimą (8). Programa
„Horizontas 2020“ tiesiogiai prisidėjo siekiant bendrojo tikslo didinti Europos pramonės pirmavimą ir
konkurencingumą. Ja ypač sėkmingai skatinamos inovacijos mažosiose ir vidutinėse įmonėse – jau net
viršytas bendras jų 20 proc. dalyvavimo tikslas (9).
Europos našiosios kompiuterijos bendroji įmonė
pradėjo veiklą 2018 m. lapkričio mėn. Ji sutelks
ES ir dalyvaujančių valstybių išteklius kuriant
Europos pasaulinio lygio superkompiuterių ir
duomenų infrastruktūrą ir konkurencingą
atitinkamų technologijų bei taikomųjų priemonių
inovacijų ekosistemą Europoje.

Remiantis moksliniais tyrimais ir daliniu
finansavimu 2018 m. pagal programą
„Horizontas 2020“, 45 metų amžiaus moteriai
Švedijoje atlikta chirurginė operacija, per kurią
įtaisytas nuolatinis robotinis rankos protezas,
kuriuo ji gali naudotis kasdien.

Parama jauniems europiečiams
ES biudžeto lėšomis suteikta galimybių mokytis ir keliauti užsienyje, o jauniems bedarbiams padedama
susirasti darbą arba pradėti mokytis, kad turėtų daugiau galimybių įsidarbinti. Kasmet daugiau kaip 3,5 mln.
jaunuolių, užsiregistravusių dalyvauti Jaunimo garantijų iniciatyvoje, gauna pasiūlymų dirbti, mokytis, atlikti
mokomąją arba gamybinę praktiką. Nuo 2014 m. šia programa jau pasinaudojo daugiau kaip 14 mln.
jaunuolių.
(6)
(7)
(8)
(9)

Pradžios data yra 2018 m. balandžio 1 d. Trukmė – 36 mėnesiai.
2014–2020 m.
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_lt
Pasiekta 24 proc., taigi viršytas tikslas dėl mažųjų ir vidutinių įmonių 20 proc. dalyvavimo programoje „Horizontas 2020“.
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Programa „Erasmus+“ yra vienas iš svarbiausių būdų europiečiams pažinti Europos tapatybę ir visą jos
įvairovę. 2018 m. „Erasmus+“ suteikė galimybę apie 800 000 mokytojų, dėstytojų, instruktorių, švietimo ir
jaunimo darbuotojų įgyti naujų įgūdžių užsienyje ir padidinti savo ateities įsidarbinimo galimybes. Jau įsitikinta
šios pavyzdinės programos lankstumu, pagal ją remiamas Europos universitetų steigimas ir „Erasmus+“
virtualiųjų mainų organizavimas.
Be to, Komisija pradėjo bandomąją iniciatyvą „DiscoverEU“ (10), pagal kurią 18 metų jaunuoliams suteikiama
galimybė pakeliauti po Europą, pasimokyti iš kitų kultūrų ir atrasti savo, kaip europiečių, tapatybę. Komisija
ketina toliau plėtoti iniciatyvą „DiscoverEU“, todėl įtraukė ją į savo pasiūlymus dėl būsimos programos
„Erasmus“.
Europos solidarumo korpuso (11) programa, turinti savo taisykles ir biudžetą, suteikė daugybei jaunuolių
galimybę padėti, pažinti, mokytis ir tobulėti užsiimant įvairia veikla, pavyzdžiui, padedant socialiai remtiniems
žmonėms, rūpinantis aplinka arba padedant atkurti bendruomenes ir suteikti joms viltį po gaivalinių nelaimių.
Nuo programos „Erasmus“ pradžios 1987 m. joje
jau dalyvavo daugiau kaip 10 mln. asmenų.

2018 m. liepos–spalio mėn. apie 15 000 jaunuolių
turėjo galimybę pakeliauti traukiniais po Europą,
naudodamiesi „DiscoverEU“ kelionės bilietu. Dar
14 500 dalyvių išrinkta 2018 m. lapkričio mėn.
paraiškų teikimo etape.

Iki 2018 m. gruodžio pabaigos užsiregistravo apie 100 000 pilietiškų jaunuolių, norinčių prisijungti prie
Europos solidarumo korpuso. Beveik 11 000 iš jų padėjo (daugiausia savanoriška veikla) asmenims ir
bendruomenėms, kuriems reikia paramos Europoje.
ES biudžeto įnašas vykdant Jaunimo garantijų iniciatyvą yra didelis: suteikta galimybių jaunimui mokytis ir
keliauti užsienyje, taip pat padėta susirasti darbą arba mokytis, kad jaunuoliai turėtų daugiau galimybių
įsidarbinti.
Nuo Jaunimo garantijų iniciatyvos pradžios (12) daugiau kaip 3,5 mln. joje dalyvauti užsiregistravusių
jaunuolių kiekvienais metais gavo pasiūlymų dirbti, toliau mokytis, atlikti mokomąją arba gamybinę
praktiką.

Biudžeto 1B išlaidų kategorija – darbo vietų kūrimo, tvaraus augimo ir
inovacijų skatinimas sanglaudos politika
Sanglaudos politika, kurios biudžetas 2014–2020 m. laikotarpiu yra 352 mlrd. EUR (beveik trečdalis viso ES
biudžeto), siekiama mažinti skirtumus ir remti ES ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą. Didžiulis
šios politikos indėlis matomas iš to, kaip sėkmingai mažiau išsivysčiusios valstybės narės ir regionai mažina
savo našumo ir BVP vienam gyventojui atotrūkį nuo visos likusios ES. Šiomis lėšomis tiesiogiai padedama
įgyvendinti pagrindinius ES prioritetus ir per Europos semestrą konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas, taip
pat užtikrinamos investavimui reikalingos sąlygos, laikantis pagal 2014–2020 m. programas nustatytų ex
ante sąlygų.

(10)
(11)
(12)

https://europa.eu/youth/discovereu_lt
https://europa.eu/youth/solidarity_lt
Jaunimo garantijų iniciatyva – politinis įsipareigojimas, kurį valstybės narės prisiėmė 2013 m. balandžio mėn.
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Kiekvienu per 2007–2013 m. laikotarpį pagal sanglaudos politiką investuotu euru tikimasi iki 2023 m.
padidinti bendrąjį vidaus produktą 2,74 EUR. Per tą patį laikotarpį sukurta apie 1,3 mln. darbo vietų.
ES biudžeto lėšomis valstybėms narėms ir regionams toliau padėta spręsti naujus ir nuolatinius uždavinius,
pavyzdžiui, valdyti globalizaciją, mažinti nedarbą, vykdyti pramonės pokyčius, diegti inovacijas ir
skaitmeninimą, rūpintis darbuotojų perkvalifikavimu, valdyti ilgalaikę migraciją ir kovoti su klimato kaita, be
kita ko, pereinant prie mažesnio anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos ir transporto.

ES transporto srities investicijomis siekiant šalinti kliūtis, padėta suremontuoti ir pagerinti 7 500 km senų
kelių ir nutiesti 3 100 km naujų kelių (pagal iki 2018 m. pabaigos išrinktus projektus).

Sanglaudos politikos investicijomis viešuosiuose
pastatuose per metus suvartojamas energijos
kiekis sumažintas 5,2 teravato. Taip pat nutiesta
748 km naujų arba pagerintų tramvajų ir metro
linijų ir beveik 7 500 km naujų arba atnaujintų
geležinkelio linijų.
.

Iki 2017 m. pabaigos Europos socialinio fondo
suteikta parama daugiau kaip 15 mln. asmenų
padėta rasti geresnių darbo galimybių ir tobulinti
įgūdžius, daugiau kaip 1,7 mln. bedarbių
įsidarbino, o daugiau kaip 2 mln. asmenų įgijo
naują kvalifikaciją.

Biudžeto 2 išlaidų kategorija: ES biudžeto lėšomis padedama modernizuoti ES
žemės ūkio sektorių, užtikrinti saugų ir aukštos kokybės maistą, kurti darnų
žemės ūkį ir vykdyti kaimo plėtrą
Bendra žemės ūkio politika padedama siekti darnaus teritorinio vystymosi ir mažinti pajamų atotrūkį tarp
žemės ūkio sektoriaus ir kitų sektorių, taip pat tarp valstybių narių ir regionų. Be to, šia politika padedama
palaikyti tvarią būtinų ES maisto išteklių gamybą. Tiesioginėmis išmokomis didinamos pajamos ir suteikiamas
santykinis pajamų stabilumas ūkininkams, kuriems daro poveikį didelis kainų ir gamybos nepastovumas.
Iš ES biudžeto teikiami atspariam, tvariam ir konkurencingam žemės ūkiui reikalingi ištekliai.
Apie 6,5 mln. ūkininkų gavo tiesiogines išmokas; ši parama sudarė 38 proc. jų ūkio pajamų.
Nuo 2014 m. Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai padėjo modernizuoti daugiau kaip 51 400 jaunųjų
ūkininkų ūkius, padėjo mokyti daugiau kaip 1 mln. dalyvių, rėmė ekologinį ūkininkavimą beveik 16 mln.
hektarų žemės plote ir investavo daugiau kaip 255 mln. EUR į atsinaujinančiosios energijos gamybą.
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas remia ekologiškai tvarų, efektyviai išteklius naudojantį,
novatorišką, konkurencingą ir žiniomis pagrįstą žuvininkystės ir akvakultūros ūkį. Šiomis
pastangomis ES išlaiko tarptautinės tvaraus vandenynų valdymo lyderės pozicijas.

ES – pasaulio tvarumo ir klimato politikos lyderė
Vykdydama savo įsipareigojimą kovoti su klimato kaita, ES susiejo 32 mlrd. EUR išlaidas klimato
politikos veiksmams pagal visas ES programas, ypač sanglaudos politiką, energetiką, transportą,
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mokslinius tyrimus ir inovacijas, bendrą žemės ūkio politiką, taip pat ES vystymosi politiką. Taip ES biudžetas
tapo pagrindine tvarumą skatinančia jėga. Tam skirta 20,7 proc. 2018 m. biudžeto; naujausiais skaičiavimais,
per visą programavimo laikotarpį susidarys 210 mlrd. EUR suma (19,7 proc. biudžeto).
2014–2020 m. laikotarpiu Europos regioninės plėtros fondas ir Sanglaudos fondas investuoja
54,8 mlrd. EUR (13) siekiant su klimatu susijusių tikslų. Šiomis investicijomis padedama pereiti prie mažo
anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos skatinant atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybą ir
skirstymą, skatinant efektyvų energijos vartojimą, diegiant pažangaus elektros energijos skirstymo sistemas ir
vykdant mažo anglies dioksido kiekio technologijų mokslinius tyrimus bei inovacijas; investuojant į
prisitaikymą prie klimato kaitos, skatinant investicijas, skirtas konkrečiai rizikai mažinti, užtikrinant atsparumą
nelaimėms ir kuriant nelaimių valdymo sistemas.
Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo remiamais projektais suteikta galimybė renovuoti
875 000 šeimų būstus, taip joms padedant mažinti suvartojamą energijos kiekį, ir dar 3,3 mln. daugiau
energijos vartotojų prisijungė prie pažangiųjų tinklų. Įgyvendinamais projektais taip pat padėta padidinti
atsinaujinančiosios energijos gamybos pajėgumą (7 670 megavatų).
2018 m. programai LIFE iš viso skirta 522 mln. EUR. Pagal šią programą ES biudžeto lėšomis remiami
aplinkos ir gamtos apsaugos projektai ir klimato politikos veiksmai. Daug lėšų investuojama į projektus, kurie
suteiks galimybę pakartotinai naudoti daugiau plastiko atliekų. Šių atliekų pavertimas automobilių, statybos ir
pakavimo pramonei tinkamomis aukštos kokybės žaliavomis yra vienas iš būdų, kuriais programa LIFE
praktiškai padeda pasiekti tikslus pagal Europinę plastikų žiedinėje ekonomikoje strategiją.
Pagal programą LIFE remiamais projektais padėta pereiti prie efektyviai išteklius naudojančios, žiedinės ir
klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos; stabdyti biologinės įvairovės
nykimą ir atkurti biologinę įvairovę; stabdyti ekosistemų būklės blogėjimą, gerinant aplinkos (įskaitant orą,
vandenį ir dirvožemį) kokybę; gerinti aplinkos ir klimato valdymą visais lygmenimis.

Biudžeto 3 išlaidų kategorija: ES biudžetas atlieka ypač svarbų vaidmenį pagal
visapusišką ES požiūrį į migracijos politiką
ES biudžeto lėšomis toliau remtas visapusiškas Europos atsakas į migracijos problemas ir ES išorės sienų
valdymas. 2018 m. ES visapusišku požiūriu į migraciją buvo toliau vadovaujamasi visais atžvilgiais: glaudžiau
bendradarbiaujant su šalimis partnerėmis; geriau valdant išorės sienas; veiksmingesnėmis ir operatyvesnėmis
priemonėmis saugant mūsų sienas ir valdant migraciją ES viduje pagal solidarumo ir atsakomybės principus.
Specialios priemonės, tokios kaip Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas, atliko svarbų vaidmenį skubiai
reaguojant į migracijos problemas, tai derinant su tikslinga parama, pagal sanglaudos politiką teikiama
ilgalaikei migrantų integracijai, ir ES išorės priemonėmis. Įgyvendinant Europos migracijos darbotvarkę labai
prisidėta prie to, kad nesaugi ir nekontroliuojama migracija virstų saugia, tvarkinga ir teisėta migracija.
Pagal vykdomą perkėlimo į ES programą 20 valstybių narių įsipareigojo, kad į jas iki 2019 m. spalio mėn. bus
perkelta daugiau kaip 50 000 asmenų. Iki 2018 m. pabaigos vykdant šiuos įsipareigojimus jau perkelta
daugiau kaip 24 000 asmenų, kuriems suteikta prieglauda ES.

(13)

Interaktyvūs duomenys pateikti internete adresu https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/a8jn-38y8.
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Daugiausia migrantų į ES atvyko 2015 m.,
o dabar migracijos srautai yra sumažėję ir
mažesni nei prieš krizę.
Atvejų, kai į ES atvykstama neteisėtai kertant
sieną, 2018 m. sumažėjo iki 150 100; tai
mažiausias skaičius per pastaruosius penkerius
metus.

Nuo 2015 m. suteikta daugiau teisėtos migracijos
į ES galimybių žmonėms, kuriems reikia
tarptautinės apsaugos. Pagal perkėlimo į ES
programas galėjo saugiai ir teisėtai atvykti beveik
50 000 žmonių (iki 2018 m. gruodžio 31 d.).

2016 m. ES ir Turkijos pareiškimas ir pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonė iki šiol turi labai didelę
reikšmę siekiant, kad būtų mažiau neteisėtų ir pavojingų kelionių jūra iš Turkijos žemyninės dalies į
Graikijos salas, gelbstint žmonių gyvybes jūroje ir skatinant į ES perkelti Sirijos piliečius, kuriems reikia
tarptautinės apsaugos. ES remia Turkijos pastangas suteikti prieglaudą ir paramą daugiau kaip 4 mln.
registruotų Sirijos pabėgėlių. Iki 2018 m. pabaigos 1,5 mln. pažeidžiamiausių pabėgėlių suteikta
humanitarinė pagalba pagal Neatidėliotinos minimalios socialinės apsaugos sistemą (tai yra socialinė
parama, teikiama minimalios socialinės apsaugos forma), taip pat suteikta pagalba daugiau kaip 410 000
mokinių lankyti mokyklą (pagal sąlyginio pinigų pervedimo švietimui programą). Dar 600 000 vaikų padėta
integruotis į Turkijos mokyklų sistemą. Naudojantis pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemone, pastatytos 136
naujos mokyklos, 410 000 vaikų pabėgėlių lanko mokyklą, o 60 000 mokinių – papildomas pamokas,
skirtas mokslo spragoms užpildyti. Veikia 178 sveikatos priežiūros centrai, padėta suteikti 4 mln. pirminės
sveikatos priežiūros konsultacijų ir paskiepyta 650 000 vaikų pabėgėlių (14).
Kaip ir Turkijoje, ES teikė didelę humanitarinę pagalbą šalies viduje perkeltiems asmenims Sirijoje, taip pat
pabėgėliams ir priimančiosioms bendruomenėms Jordanijoje ir Libane; pagalba teikta ir Irake bei Egipte. ES
regioninis patikos fondas, sukurtas reaguojant į krizę Sirijoje, 2018 m. suteikė paramą iš viso apie 2 mln.
Sirijos pabėgėlių ir priimančiosioms bendruomenėms.
ES biudžeto lėšomis finansuojama Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, naudodamasi
išplėstais įgaliojimais, labai padidino savo vaidmenį prie ES išorės sienų. Taip siekiama padėti valstybėms
narėms vykdyti savo sienų valdymo veiklą ir bendromis jėgomis įgyvendinti integruotą sienų valdymą ES
lygmeniu.
2018 m. Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra išsiuntė iš viso apie 11 000 sienų apsaugos
pareigūnų į pagalbą pirmosioms su migrantų antplūdžiu susiduriančioms valstybėms narėms. Tai padėjo
išgelbėti 37 000 migrantų, sulaikyti beveik 1 200 neteisėtai žmones gabenusių asmenų ir koordinuoti bei
organizuoti beveik 14 000 migrantų grąžinimą. Be to, Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas suteikė
galimybę beveik 39 500 asmenų savanoriškai grįžti į kilmės šalį (15).

ES biudžeto lėšomis toliau padedama siekti, kad ES būtų saugiau gyventi ir
dirbti
Grėsmės saugumui Europoje didėja ir tampa įvairesnės: tai ir teroristiniai išpuoliai, ir naujų rūšių organizuotas
nusikalstamumas, ir kibernetiniai nusikaltimai. Siekdama apsaugoti visuomenę nuo šių grėsmių, ES teikia

(14)
(15)

Informacija apie pasiekimus nuo 2016 m. iki 2018 m. gruodžio mėn.
Duomenų šaltinis – 2018 m. metinės įgyvendinimo ataskaitos. 2018 m. duomenys apima visas valstybes nares, išskyrus Graikiją,
kurios 2018 m. informacijos dar negauta.
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finansavimą ir remia bendradarbiavimą, pavyzdžiui, kovojant su pinigų plovimu, siekiant sulaikyti ir konfiskuoti
suklastotus produktus ir kovoti su dezinformacijos kampanijomis.
Pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę sukurta savanoriško bendradarbiavimo platforma, padedanti
didinti parengtį ir reagavimą į kibernetinius išpuolius. Taip ES prisideda ieškant visai ES tinkamo sprendimo,
kaip reikėtų kovoti su tokia grėsme, kurios nesustabdo valstybių sienos.
ES parodė solidarumą savo teritorijoje koordinuodama ir finansuodama pastangas teikti pagalbą nelaimės
atveju, remdama nuo sausros nukentėjusius ūkininkus arba didelio įmonių restruktūrizavimo paveiktus
darbuotojus. Atsižvelgiant į ūkininkams dėl vasaros sausrų kilusius sunkumus, jiems suteiktos didesnės
išankstinės išmokos, taip padedant ūkininkams šerti savo gyvulius.
2018 m. Europos prisitaikymo prie globalizacijos
padarinių fondo 4,5 mln. EUR lėšomis suteikta
parama 730 atleistų darbuotojų Portugalijos
aprangos pramonės sektoriuje.

Nuo 2003 m. ES surengė 163 oficialias misijas ir
išsiuntė 560 ekspertų padėdama teikti apsaugą
žmonėms visame pasaulyje. 2018 m. surengta
kaip niekad didelė ES civilinės saugos operacija
padedant Švedijai gesinti miškų gaisrus: šiuo
tikslu sutelktos daugiau kaip 360 ugniagesių,
septynių lėktuvų, šešių sraigtasparnių ir 67
sausumos transporto priemonių pajėgos.

Biudžeto 4 išlaidų kategorija: ES biudžeto lėšomis padedama didinti ES
vaidmenį pasaulyje
ES biudžetas teikia Sąjungai galimybę tikslingai investuoti į savo partnerių tvarumo ir atsparumo didinimą,
visų pirma pagal Europos kaimynystės priemonę ir Pasirengimo narystei paramos priemonę. ES padeda
kaimyninėms šalims toliau kurti stabilias demokratines institucijas, kartu didinant gerovę. Tai padėjo pasiekti
didesnį stabilumą prie Europos sienų.
2018 m. ES taip pat ėmėsi lyderystės ir teikė paramą dėl susitarimo su Iranu dėl branduolinės programos (16),
Paryžiaus klimato susitarimo, Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų, naujų prekybos susitarimų, į kuriuos
įtrauktos tvirtos darnaus vystymosi nuostatos, taip pat dėl bendradarbiavimo su Afrikos Sąjunga (17) ir
santykių su Jungtinėmis Tautomis.
Kartu su savo valstybėmis narėmis ES yra didžiausia humanitarinės pagalbos teikėja pasaulyje.
Taip ES gali savo parama gelbėti žmonių gyvybes per gaivalines nelaimes ir žmonių sukeltus konfliktus
visame pasaulyje.
2018 m. daugiau kaip 1,4 mlrd. EUR lėšų išleista
humanitarinei pagalbai daugiau kaip 90 šalių.
Nemaža šių išlaidų dalis teko paramai nuo
konflikto nukentėjusiems Sirijos gyventojams ir
pabėgėliams kaimyninėse šalyse.

(16)
(17)
(18)

2018 m. dar 15 mln. EUR skirta pagalbai sudaryti
reikiamas sąlygas, kad iš Mianmaro / Birmos į
Bangladešą išvykę pabėgėliai rohinjai galėtų
savanoriškai, saugiai ir oriai grįžti namo (18).

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/32286/Nuclear%20Agreement
https://au.int
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6653_en.htm
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Įvairiomis vystomojo bendradarbiavimo srities priemonėmis padedama vykdyti ES įsipareigojimą įgyvendinti
Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. pagal Europos konsensusą dėl vystymosi (19). ES siekia skirti
lėšas toms šalims, kurioms labiausiai reikia paramos. Ji taip pat pasiūlė iš esmės keisti ES santykius su Afrika,
kuriant tikrą ir sąžiningą partnerystę, grindžiamą abipusiais ekonominiais interesais ir visiškai suderintą su
Afrikos Sąjungos darbotvarke iki 2063 m. (20) ir su tokiomis pavyzdinėmis iniciatyvomis kaip, pavyzdžiui,
Afrikos žemyninė laisvosios prekybos erdvė.
Pagal Europos išorės investicijų planą 2018 m. ES biudžeto lėšomis remtas finansavimo telkimas Afrikoje
ir Europos kaimynystėje (21). Šiuo tikslu naudojamasi Europos darnaus vystymosi fondu siekiant sutelkti
daugiau privačių investicijų. 2018 m. Komisija pasirašė pirmąjį susitarimą dėl garantijos (NASIRA rizikos
pasidalijimo finansinė priemonė). Šiuo ES susitarimu tikimasi sutelkti iki 75 mln. EUR investicijų verslininkams
Užsachario Afrikoje ir Europos kaimynystėje. Taip tikimasi padėti sukurti iki 800 000 darbo vietų ir padėti
tiems, kuriems sunku gauti prieinamas paskolas, kaip antai šalies viduje perkeltiems asmenims, pabėgėliams,
grįžtantiems asmenims, moterims ir jaunimui.

Svarbiausias Komisijos prioritetas – užtikrinti, kad ES biudžetas būtų gerai
valdomas ir apsaugotas nuo klaidų ir sukčiavimo
Komisija stengiasi užtikrinti, kad finansų valdymas – jo veiksmingumas, efektyvumas ir ekonominis
efektyvumas – atitiktų aukščiausius standartus. Ji taip pat siekia užtikrinti, kad auditai ir patikros
(kontrolė) būtų ekonomiškai efektyvūs. Apie tai rašoma šios ataskaitos 2 skirsnyje.
Komisijos atsakomybė – užtikrinti, kad ES lėšos būtų tinkamai išleistos, nepriklausomai nuo to, ar šias lėšas
panaudoja patys Komisijos padaliniai, ar įgyvendinimo partneriai. Už 71 proc. išlaidų yra atsakingos valstybių
narių institucijos pagal pasidalijamojo valdymo principą, o už 8 proc. išlaidų – įgaliotieji subjektai pagal
netiesioginio valdymo principą.
Siekdama vykdyti savo pareigas Komisija sukūrė veiksmingą patikinimo ir atskaitomybės modelį, taip pat
patikimą vidaus kontrolės sistemą. Šioje sistemoje (kai tinka, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir su
įgaliotaisiais subjektais pagal jų įpareigojimus dėl ES biudžeto apsaugos) Komisijos padaliniai imasi
priemonių, kad būtų išvengta klaidų, pažeidimų ir sukčiavimo, ir tokiais atvejais imasi veiksmų, kad padėtis
būtų ištaisyta. Be to, Europos kovos su sukčiavimu tarnyba yra įgaliota atlikti nepriklausomus su ES lėšomis
susijusio sukčiavimo ir korupcijos tyrimus ir formuoti ES kovos su sukčiavimu politiką.
2018 m. taip pat priimtas naujasis Finansinis reglamentas ir taip atliktas ypač reikšmingas finansinių taisyklių
supaprastinimas lėšų gavėjams.

Su finansinių operacijų teisėtumu ir tvarkingumu susijusi rizika
nesiekia 2 proc.
Komisija siekia tikslo, kad su ES pajamomis ir išlaidomis susijusi rizika atliekant mokėjimą, kuri įvertinama
jau po prevencinių kontrolės priemonių, bet prieš taikant taisomąsias priemones, ir toliau nesiektų 2 proc. Šis
tikslas vėl sėkmingai pasiektas 2018 m. Bendrai įvertinta rizika atliekant mokėjimą yra susijusi su 1,7 proc.
visų atitinkamų 2018 m. išlaidų. Komisijos padaliniai imasi veiksmų dėl tų segmentų, su kuriais susijusi
rizika atliekant mokėjimą yra didesnė nei 2 proc.

(19)
(20)
(21)

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/european-consensus-development_en
https://au.int/en/agenda2063/overview
Europos kaimynystė – tai ES artimiausios rytinės ir pietinės kaimyninės šalys: pietuose – Alžyras, Egiptas, Izraelis, Jordanija,
Libanas, Libija, Marokas, Palestina*, Sirija ir Tunisas, o rytuose – Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Gruzija, Moldova ir Ukraina.
(* Šis pavadinimas neturi būti aiškinamas kaip Palestinos Valstybės pripažinimas ir jis nekeičia valstybių narių skirtingų pozicijų dėl
šio klausimo.)
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Dėl daugiamečio ES finansinių programų pobūdžio yra įmanoma ištaisyti klaidas iki programų užbaigimo,
praėjus net keleriems metams po atliktų išmokų. Visos Komisijos padalinių įvertintos būsimos pataisos
sudaro 0,9 proc. visų atitinkamų 2018 m. išlaidų.
Per 2018 m. Komisija sėkmingai susigrąžino 3,2 mlrd. EUR lėšų. Šios finansinės pataisos ir lėšų
susigrąžinimas yra būtinos prevencinės ir taisomosios priemonės, kuriomis apsaugomas ES biudžetas.
Komisijos tikslas valdant ES biudžetą yra užtikrinti, kad, kai užbaigiama programa ir atliekami visi patikrinimai,
likusi rizika užbaigiant programą būtų labai maža. Apskritai, Komisija įvertino, kad ši rizika yra susijusi tik
su 0,8 proc. visų atitinkamų 2018 m. išlaidų, t. y. mažiau nei 1 proc.
2018 m. buvo antri iš eilės metai, kai Europos Audito Rūmai pateikė sąlyginę, o ne neigiamą nuomonę
dėl iš 2017 m. ES biudžeto atliktų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo. Taip patvirtinta, kad padaryta nemaža
pažanga, ir didelės ES biudžeto dalies būklė įvertinta labai gerai.

Ryžtingesnė kova su sukčiavimu
Komisija vykdo tvirtą ir ilgalaikę visiško sukčiavimo netoleravimo politiką. Komisijos peržiūrėta ir sugriežtinta
kovos su sukčiavimu strategija yra patikima politikos programa siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, jį nustatyti,
tirti ir imtis atsakomųjų veiksmų, ir ja padedama užtikrinti tinkamas su ES finansinių interesų apsauga
susijusias Komisijos padalinių funkcijas. Peržiūrėta kovos su sukčiavimu strategija padės užtikrinti, kad
Komisijos padaliniai būtų visiškai pasirengę 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos įgyvendinimui.
Naujojoje strategijoje atsižvelgiama į svarbius ES kovai su sukčiavimu skirtų teisės aktų pakeitimus
(pavyzdžiui, Europos prokuratūros įsteigimą) ir į Europos Audito Rūmų neseniai nustatytus faktus dėl su ES
išlaidomis susijusio sukčiavimo rizikos valdymo. Pagal patvirtintą peržiūrėtą strategiją bus dar geriau
kovojama su sukčiavimu ateityje.
Siekiant, kad būtų užtikrinta apsauga nuo sukčiavimo, naujųjų finansinių programų pasiūlymus taip pat
patikrino Europos kovos su sukčiavimu tarnyba. 2018 m. priimtu naujuoju Finansiniu reglamentu sugriežtinta
interesų konfliktų atvejais taikoma tvarka, be to, Komisija pateikė svarbių pasiūlymų, kaip ES biudžetas turėtų
būti apsaugotas nuo visuotinių teisinės valstybės principo taikymo trūkumų valstybėse narėse: be kita ko, ES
išmokos turėtų būti toliau mokamos tik su sąlyga, kad būtų laikomasi teisinės valstybės principų. Dar labiau
patobulinta ankstyvojo nustatymo ir draudimo dalyvauti procedūroje sistema. Šiomis priemonėmis ES
biudžetas bus dar geriau apsaugotas ateinančiais metais.

Vadovybė teikia pagrįstą patikinimą ir Komisija prisiima politinę atsakomybę
už ES biudžeto valdymą
Kiekvienas įgaliotasis leidimus suteikiantis pareigūnas, remdamasis tomis patikinimo dalimis, kuriomis
grindžiamas jo pareiškimas, pateikė pagrįstą patikinimą, kad 1) jo metinėje veiklos ataskaitoje pateikta
tikra ir teisinga informacija; 2) atitinkamai veiklai skirti ištekliai panaudoti pagal paskirtį ir 3) taikomomis
kontrolės procedūromis suteikiamos būtinos atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo garantijos. Reikiamais
atvejais padaryta (-os) išlyga (-os) dėl visiško skaidrumo ir tolesnių veiksmų.
Padaryta 40 išlygų, dviem daugiau negu praėjusiais metais. Dėl kiekvienos išlygos parengtas veiksmų
planas siekiant pašalinti atitinkamus trūkumus ir sumažinti dėl jų kilusią riziką. Pusė išlygų yra dėl
ankstesnių programų (2007–2013 m.) ir jų finansinis poveikis labai nedidelis.
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Remdamasi Komisijos įgaliotųjų leidimus suteikiančių pareigūnų patikinimo pareiškimais, Komisijos narių
kolegija prisiima politinę atsakomybę už ES biudžeto valdymą.

Naujas ilgalaikis biudžetas Europos Sąjungai, kuri apsaugo, suteikia galių ir
gina
Vykdant biudžetą 2018 m. kartu buvo pradėtas procesas siekiant parengti naują Europos Sąjungos
daugiametę finansinę programą. 2018 m. gegužės mėn. Komisija pateikė savo pasiūlymus dėl naujo ir
šiuolaikiško ilgalaikio ES biudžeto 2021–2027 m. laikotarpiui.
Šie pasiūlymai parengti siekiant įgyvendinti politikos prioritetus, dėl kurių Sąjungos vadovai susitarė
Bratislavoje ir Romoje. Pagal šiuos pasiūlymus būtų padidintas finansavimas įvairiose srityse, kurios bus
svarbios Europai ateityje, įskaitant suderintą Europos atsaką į migracijos problemas, kovą su terorizmu ir
organizuotu nusikalstamumu, skaitmeninę transformaciją, veiksmus klimato kaitos srityje, jaunimui skirtas
programas, mokslinius tyrimus ir inovacijas, o kartu būtų užtikrinta, kad būtų modernizuota įprastinė politika,
kuria padedama siekti pagrindinio Sąjungos solidarumo tikslo, ir būtų toliau teikiamas pakankamo dydžio
finansavimas visoms valstybėms narėms ir regionams pagal sanglaudos politiką.
Šie Komisijos pasiūlymai grindžiami išlaidų peržiūra, visapusiškai įvertinant patirtį, įgytą įgyvendinant
dabartines ir ankstesnes programas. Taigi, Komisija gali pasiūlyti šiuos svarbiausius modernizavimo būdus:







didelį dėmesį skirti Europos pridėtinei vertei ir poreikiui tinkamai remti naujus ir neatidėliotinus
prioritetus, tokius kaip mokslinių tyrimų ir inovacijų, skaitmeninės ekonomikos, jaunimo politikos,
migracijos ir sienų valdymo, saugumo, gynybos ir išorės veiksmų; daugiau dėmesio skirti tvarumui,
įskaitant platesnio užmojo klimato aspekto integravimo tikslą;
užtikrinti racionalią ir skaidresnę būsimo biudžeto struktūrą;
labai sumažinti programų skaičių ir parengti naujas integruotas programas tokiose srityse kaip
investavimo į žmones, bendrosios rinkos, strateginių investicijų, teisių, vertybių ir išorės veiksmų, ir
skirti daugiau dėmesio priemonių sąveikai;
supaprastinti finansavimo taisykles siekiant sumažinti biurokratizmą paramos gavėjams ir valdymo
institucijoms, ir daugiau dėmesio skirti veiksmingumui ir rezultatams;
parengti lankstesnį biudžetą, kad būtų galima greitai reaguoti sparčiai kintančiame pasaulyje.

Euro grupė susitarė dėl euro zonos konvergencijai ir konkurencingumui skirtos ES biudžeto priemonės
ypatumų. Šia priemone bus skatinama sanglauda Sąjungoje ir padidintas ekonominės ir pinigų sąjungos
atsparumas. Taip pat plačiai pripažįstama, kad naujasis mechanizmas, skirtas užtikrinti, kad dėl visuotinių
teisinės valstybės principo taikymo trūkumų nekiltų pavojus biudžetui, bus labai svarbi susitarimo dėl būsimos
daugiametės finansinės programos dalis. Be to, padaryta pažanga tęsiant darbą dėl Komisijos pasiūlymų
modernizuoti ES biudžeto pajamų sritį. Labai svarbus prioritetas per ateinančius mėnesius bus susitarti dėl
būsimojo plano ir tęsti darbą siekiant, kad dabartinėmis finansinėmis programomis būtų kuo daugiau prisidėta
prie ES gerovės ir saugumo.

Komisijos organizacinio valdymo stiprinimas
2018 m. lapkričio mėn. Komisija patvirtino tikslinių organizaciniam valdymui stiprinti skirtų priemonių rinkinį.
Šia reforma stiprinamas Komisijos finansinės atskaitomybės modelis, kuris yra jau gerai įtvirtintas ir
veiksmingas, remiantis aiškiu politinio ir organizacinio lygmenų ir bei įvairių padalinių atsakomybės
pasidalijimu. Šios reformos esmę sudaro organizacinio valdymo organų darbo racionalizavimas bendrai
vadovaujant organizacijos aukščiausiojo lygio valdybai, kuriai pirmininkauja generalinis sekretorius.
Organizacijos valdyba vykdys priežiūrą ir strategiškai vadovaus tokiose srityse kaip žmogiškųjų išteklių
paskirstymas, rizikos valdymas, strateginis planavimas ir programavimas, duomenų apsauga, saugumas ir
veiklos tęstinumas, institucinis informavimas ir kovos su sukčiavimu politika. Šia reforma taip pat
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supaprastinamas informacinių technologijų valdymas ir saugumo sistema, sustiprinamas
organizacinis rizikos valdymas ir išaiškinamas Audito pažangos komiteto vaidmuo.
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2018 m. metinė valdymo ir veiklos rezultatų ataskaita

Įvadas
2018 m. metinė ES biudžeto valdymo ir veiklos rezultatų ataskaita yra pagrindinis Komisijos įnašas vykdant
kasmetinę biudžeto įvykdymo patvirtinimo (22) procedūrą, kai Europos Parlamentas ir Taryba tikrina ES
biudžeto įvykdymą. Komisijai labai svarbu užtikrinti, kad ES biudžetas būtų tinkamai ir atsakingai valdomas, ir
bendradarbiauti su visomis susijusiomis šalimis, kad būtų garantuota, jog bus pasiekta realių apčiuopiamų
rezultatų vietos lygmeniu.
Šioje ataskaitoje apžvelgiama naujausia informacija apie biudžeto vykdymą. Joje taip pat išsamiai
atsiskaitoma su ES biudžeto valdymu ir apsauga susijusiais klausimais. Šioje ataskaitoje yra du pagrindiniai
skirsniai.
1 skirsnyje aprašoma ir pateikiama pavyzdžių, kaip ES biudžetu padedama įgyvendinti ES politikos
prioritetus. Jame pateikiami naujausi duomenys apie rezultatus, pasiektus iki 2018 m. pabaigos. Šioje
ataskaitoje remiamasi informacija iš visų Komisijos padalinių parengtų 2018 m. metinių veiklos ataskaitų ir
kitų šaltinių, tokių kaip programų suvestinės, vertinimo ataskaitos, tyrimai ir ES programų įgyvendinimo
ataskaitos. Šiame skirsnyje siekiama atsakyti į svarbiausią klausimą, ar ES biudžetas optimaliai naudojamas,
kad būtų gauta apčiuopiamų rezultatų visiems europiečiams. Komisija pati viena negali to užtikrinti – bendra
atsakomybė už tai prisiimama kartu su valstybėmis narėmis, regionais, nevyriausybinėmis organizacijomis,
lėšų gavėjais ir visais ES biudžeto vykdymo proceso dalyviais. Į šį skirsnį įtrauktas ES finansų vertinimas (23)
remiantis pasiektais rezultatais. Daugiau informacijos apie veiklos rezultatus pateikta programų suvestinėse ir
programų veiklos rezultatų apžvalgoje, Komisijos paskelbtoje kartu su metinio biudžeto projektu.
2 skirsnyje pranešama apie tendencijas, susijusias su ES biudžeto vidaus kontrole, finansų valdymu ir
apsauga. Rengiant šį skirsnį taip pat remtasi kiekvieno Komisijos padalinio parengtomis metinėmis veiklos
ataskaitomis, kuriose išsamiai aprašyta vidaus kontrolės aplinka ir susiję klausimai. Tais atvejais, kai per
metus kilo tam tikrų problemų, šioje ataskaitoje aprašyta, kaip Komisijos padaliniai jas išsprendė. Šiame
skirsnyje apibendrinama informacija apie:





su teisėtumu ir tvarkingumu susijusios rizikos valdymą;
kontrolės ekonominio efektyvumo valdymą ir kovos su sukčiavimu strategijų peržiūrą;
ES biudžeto apsaugą;
valdymo patikinimą, teikiamą Komisijos narių kolegijai.

Bendroji ataskaitos išvada grindžiama iš visų padalinių gautu valdymo patikinimu ir atlikus vidaus audito
darbą gautu patikinimu. Remdamasi šia išvada Komisija gali, priimdama šią ataskaitą, prisiimti visą politinę
atsakomybę už 2018 m. ES biudžeto valdymą.
2018 m. metinė ES biudžeto valdymo ir veiklos rezultatų ataskaita įtraukta į integruotųjų finansinių ir
atskaitomybės ataskaitų rinkinį (24). Į jį taip pat įtrauktos metinės finansinės ataskaitos (25), ilgalaikė gaunamų
ir netenkamų pinigų srautų prognozė (26), apimanti 5 ateinančius metus, vidaus audito ataskaita (27) ir
ataskaita dėl tolesnių priemonių (28), susijusių su biudžeto įvykdymo patvirtinimu.

(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

Metinė biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra – procedūra, per kurią Europos Parlamentas ir Taryba pateikia galutinį konkrečių
metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą ir pripažįsta politinę Komisijos atsakomybę už ES biudžeto įvykdymą.
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle/assessment/parliaments-approval_lt
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 318 straipsnis.
Finansinio reglamento 247 straipsnis.
Finansinio reglamento 246 straipsnis.
Finansinio reglamento 247 straipsnio 2 dalis.
Finansinio reglamento 118 straipsnio 8 dalis.
Finansinio reglamento 261 straipsnio 3 dalis.
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1 skirsnis
Veiklos rodikliai ir rezultatai
Komisijai ypač svarbu, kad išleidžiant kiekvieną lėšų eurą būtų sukuriama pridėtinės vertės. Pirmininkas J.C. Junckeris jau kadencijos pradžioje davė toną: „Nepakanka vien išmintingai paskirstyti pinigų. Turėsime
pasiekti daugiau su mažesniais ištekliais. Turime kuo geriau išnaudoti biudžetą ir pinigus leisti išmintingai. [...]
Žmonės nori, kad pasiektume rezultatus. Jie taip pat nori žinoti, kaip išleidžiame mokesčių mokėtojų
pinigus.“ (29)
ES biudžeto lėšos daugiausia skiriamos toms sritims, kuriose sutelkus išteklius bendroms visų
europiečių problemoms spręsti, galima gauti rezultatų, kurių valstybės narės pačios negalėtų
pasiekti taip pat veiksmingai ar efektyviai. Tai taikoma tokiose įvairiose srityse kaip tarpvalstybinė
infrastruktūra, išorės sienų valdymas, didelio masto kosmoso projektai ir visos Europos moksliniai tyrimai.
Didelis dėmesys ES pridėtinei vertei yra Komisijos pasiūlymų dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės
programos pagrindinis tikslas.
Šio skirsnio pradžioje apžvelgiamas ES biudžetas ir jo veiklos rezultatų planas. Toliau apibendrinama, kaip
dabartiniu ir būsimu ilgalaikiu biudžetu padedama įgyvendinti ES politikos darbotvarkę, nustatytą jos vadovų
Bratislavoje, Romoje ir Sibiu, ir politinius prioritetus, kaip antai tikslus dėl klimato ir Jungtinių Tautų darnaus
vystymosi tikslus.
Šiame skirsnyje taip pat pateikiama naujausia informacija apie rezultatus, pasiektus naudojant ES biudžetą iki
2018 m. pabaigos. Ši informacija išdėstyta pagal dabartinės daugiametės finansinės programos išlaidų
kategorijas. Ataskaitoje taip pat aprašoma, kaip šiomis programomis padedama siekti J.-C. Junckerio
vadovaujamos Komisijos politikos prioritetų. Priklausomai nuo pasiekto programų raidos etapo, pateikiami
įvairaus tipo duomenys: nuo duomenų apie įnašus iki duomenų apie lėšų panaudojimo rezultatus šio
laikotarpio pradžioje. Programų poveikio galutinių vertinimų dar neturima, todėl galutines ataskaitas dėl
veiklos rezultatų bus įmanoma pateikti tik vėliau. Ši ataskaita apima sritis, kuriose rezultatyvumas netenkino
lūkesčių arba atliekant vertinimus ir audito darbą nustatyta programų struktūrinių trūkumų. Ši informacija
naudojama pagrindžiant sprendimus dėl dabartinių finansinių programų įgyvendinimo ir informuojant teisės
aktų leidėjus, rengiančius būsimą ilgalaikį biudžetą.

(29)

Pirmininko J.-C. Junckerio kalba konferencijoje dėl į rezultatus orientuoto biudžeto, http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-155696_en.htm.
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Į rezultatus orientuotas ES biudžetas
ES biudžetas
ES biudžetas yra pagrindinė priemonė, naudojama įgyvendinant Europos politiką ir prioritetus. Kitaip nei
nacionaliniai biudžetai, ES biudžetas yra daugiausia skirtas strateginėms investicijoms vidutinės trukmės ir
ilgesniu laikotarpiu remti ir jo lėšos naudojamos kaip svertas siekiant pritraukti investicijas iš kitų viešųjų ir
privačiųjų šaltinių. Jo lėšomis papildomos nacionalinių biudžetų lėšos sprendžiant bendras valstybių narių
problemas ir suteikiant galimybių visai ES. ES finansinės programos yra kai kuriais atvejais tiesiogiai
valdomos Komisijos, pavyzdžiui, mokslinių tyrimų srityje, arba valdomos kartu su valstybėmis narėmis
(pasidalijamasis valdymas), pavyzdžiui, pagal sanglaudos politiką. Pasidalijamojo valdymo būdu valdomi
maždaug du trečdaliai ES biudžeto.
ES, kaip pažangų ES biudžeto išteklių skyrimo būdą, naudoja novatoriškas finansines priemones.
Novatoriškomis finansinėmis priemonėmis pritraukiamos kitų viešojo arba privačiojo sektoriaus investuotojų
lėšos į ekonomiškai perspektyvius projektus tose srityse, kuriose yra rinkos nepakankamumas ar investicijų
deficitas. Tokios sritys yra, pavyzdžiui, intensyvaus ekonomikos augimo sektoriai arba novatoriška verslo
veikla. Tai, kad ES į tam tikrą fondą investuoja rizikos kapitalą arba padengia dalį su tam tikro tipo projektais
susijusios rizikos, gali suteikti pasitikėjimo kitiems investuotojams ir paskatinti juos investuoti kartu su ES.
Geriausi tokių finansinių priemonių pavyzdžiai – paskolų garantijų priemonė ir augimui skatinti skirta nuosavo
kapitalo priemonė pagal Įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programą. Finansinės
priemonės naudojamos ir pagal kitas ES programas, kaip antai „Horizontas 2020“, ES užimtumo ir socialinių
inovacijų programą, programą „Kūrybiška Europa“, Europos infrastruktūros tinklų priemonę ir ES išorės
politikos programas.

ES biudžeto veiklos rezultatų planas
Rengiant į rezultatus orientuotas ir gerai valdomas ES programas būtina turėti patikimą ES biudžeto veiklos
rezultatų planą. Pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą veiklos rezultatų planų rengimas, kaip
nauja privaloma užduotis, yra įtrauktas į visų finansinių programų teisinį pagrindą. Taip skirta daugiau
dėmesio viso biudžeto rezultatams. Šiuose planuose nustatomi aiškūs ir išmatuojami tikslai ir rodikliai, taip
pat nustatoma būtina stebėsenos, ataskaitų teikimo ir vertinimo tvarka.
Šiuose planuose nustatyti rodikliai kartu su kitais kokybinės ir kiekybinės informacijos apie veiklos rezultatus
šaltiniais, tokiais kaip vertinimai, yra patikimas programų veiklos rezultatų, taigi ir pažangos, daromos siekiant
sutartų tikslų, vertinimo pagrindas. Jie taip pat padeda numatyti programų įgyvendinimo problemas ir, kai jų
kyla, jas išspręsti.
Pirmaisiais programos įgyvendinimo metais informacijos apie veiklos rezultatus gaunama remiantis įnašais
(t. y. finansiniais asignavimais konkrečiai programai), o vėliau vis daugiau atsižvelgiama į produktus (t. y.
tiesioginius konkretaus projekto rezultatus). Iš šio pobūdžio informacijos galima susidaryti aiškų pradinį
vaizdą, kaip ir kur leidžiamos ES biudžeto lėšos. Toliau įgyvendinant programą gaunama informacijos apie
išlaidų rezultatus ir, kiek mažiau, apie ilgalaikį išlaidų poveikį.
Siekiant, kad Europos struktūriniai ir investicijų fondai (ESI fondai) labiau orientuotųsi į veiklos rezultatus,
numatoma sukurti mechanizmą su veiklos lėšų rezervu. Šis rezervas 2019 m. bus panaudotas programoms,
kurių iš anksto nustatyti orientyrai pasiekti iki 2018 m. pabaigos. Tuo atveju, kai pagal programas ir prioritetus
nustatyti orientyrai nėra pasiekti, ištekliai bus perduoti kitiems prioritetams įgyvendinti.
Ne tik veiklos rezultatų planas, bet ir vidaus bei išorės auditorių atliekami auditai padeda gerinti programų
veiklos rezultatus, taip pat ES lėšas valdančių įstaigų ir institucijų veiklos, valdymo sistemų ir procedūrų
efektyvumą ir veiksmingumą. Be to, audito darbu padedama Komisijai gerinti savo veiklos rezultatų ataskaitų
kokybę. Europos Audito Rūmų neseniai pateiktos rekomendacijos padėjo proporcingiau pateikti informaciją
metinėse veiklos ataskaitose, skiriant daugiau dėmesio kilusioms problemoms; daugiau dėmesio skirta
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duomenų patikimumui ir kokybei ir geriau išaiškinta, kaip duomenimis apie veiklos rezultatus remiamasi
gerinant veiklos rezultatus.

Pasiūlymai dėl naujo, šiuolaikiško ir tikslingo ilgalaikio biudžeto, glaudžiai
susieto su politikos prioritetais
Komisijos tarnybos 2017 ir 2018 m. atliko visapusišką ES biudžeto išlaidų peržiūrą, per kurią nustatė faktus ir
analitiškai pagrindė Komisijos pasiūlymus dėl būsimos daugiametės finansinės programos ir susijusių sektorių
programų. Šia peržiūra siekta nustatyti tuos dabartinių programų aspektus, kurie yra iš tiesų naudingi ir todėl
reikėtų juos pakartoti arba sustiprinti būsimose finansinėse programose. Taip pat nustatytos sritys, kuriose
reikia reformų, kad būtų išnaudojamas visas ES biudžeto potencialas. Tai yra: i) dėmesio skyrimas ES
pridėtinei vertei; ii) biudžeto racionalizavimas ir naudojimasis sąveikomis tarp programų; iii) supaprastinimas ir
patikimas finansų valdymas; iv) lankstumas ir gebėjimas reaguoti į krizes; v) dėmesio skyrimas veiklos
rezultatams; vi) suderinimas su svarbiausiais politikos tikslais ir vertybėmis.
Šiuose pasiūlymuose Komisija skyrė daugiau dėmesio Europos pridėtinei vertei, kurią teikia ES išlaidos. Į šiuos
pasiūlymus taip pat įtraukta priemonių, kuriomis siekiama patobulinti visą veiklos rezultatų planą: pavyzdžiui,
sumažinti programų skaičių ir pagerinti sąveikas tarp jų, padidinti lankstumą ir taikyti mažiau ir aukštesnės
kokybės rodiklių vykdant stebėseną bei teikiant ataskaitas dėl programų veiklos rezultatų.
ES biudžetas atspindi ES bendrai sutartus prioritetus ir parodo, kaip juos galima įgyvendinti. Sąjungos vadovų
Bratislavoje ir Romoje nustatyta politinė darbotvarkė yra veiksmų gairės rengiant būsimą ilgalaikį 2021–
2027 m. laikotarpio biudžetą, kurio pasiūlymą (30) Komisija pateikė 2018 m. gegužės mėn.
Šiais pasiūlymais biudžetas modernizuojamas, labai padidinant kelių svarbiausių strateginių sričių
finansavimą. Biudžeto lėšos bus investuojamos tose srityse, kuriose jos daro didžiausią poveikį: nuo inovacijų
iki skaitmeninės ekonomikos, nuo jaunimo mokymo ir užimtumo iki klimato politikos ir aplinkos, nuo
migracijos ir sienų valdymo iki saugumo, gynybos ir išorės veiksmų.
Būsimas ilgalaikis biudžetas taip pat turėtų būti paprastesnis ir skaidresnis, kad suinteresuotieji subjektai
galėtų kuo geriau juo pasinaudoti. To paprašė Europos Parlamentas ir Taryba, taip pat dideli ir maži lėšų
gavėjai, ir Komisija, atsižvelgdama į jų prašymus, pasiūlė iš esmės supaprastintą biudžetą.
Svarbiausi būsimo ES biudžeto ypatumai:

Daugiau finansavimo
prioritetinėms sritims

Naujas ES biudžeto
apsaugos nuo
finansinės rizikos
mechanizmas,
susietas su teisinės
valstybės principais

Daug dėmesio
Europos pridėtinei
vertei ir veiklos
rezultatams

Mažiau biurokratizmo
lėšų gavėjams

Lankstesnis, lengviau
pritaikomas aiškesnės
ir paprastesnės
struktūros biudžetas

ES biudžetas ir strategija „Europa 2020“
Dabartinio ilgalaikio biudžeto lėšomis padedama įgyvendinti pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo
strategiją „Europa 2020“. Atsakomybe už atitinkamus tikslus dalijasi ES ir jos valstybės narės; norint juos
pasiekti reikia derinti įvairias politikos priemones, įskaitant ES ir nacionalinius biudžetus.

(30)

https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_lt
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Komisija stebi, kaip siekiama strategijos „Europa 2020“ pagrindinių tikslų, naudodama devynis rodiklius (31).
Informacija apie pažangą reguliariai atnaujinama ir skelbiama Eurostato svetainėje. Tolesnėje lentelėje
pateikti naujausi turimi šių rodiklių duomenys.
Valstybės narės daro pažangą siekdamos tikslų, kuriuos prieš 9 metus nusistatė strategijoje „Europa 2020“.
Apskritai ES švietimo, energetikos, klimato ir užimtumo tikslai jau beveik pasiekti. 14 valstybių narių jau
pasiekė savo nacionalinius tikslus mažindamos mokyklos nebaigiančių asmenų skaičių ir didindamos tretinį
išsilavinimą turinčių gyventojų dalį. 11 valstybių narių, didindamos atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, jau
pasiekė savo 2020 m. nacionalinį tikslą. Jei dabartinė tendencija tęsis, bus pasiektas ES tikslas iki 2020 m.
padidinti užimtumą iki 75 proc., o septynios valstybės narės savo nacionalinius tikslus jau pasiekė. Tai iš tiesų
didžiulis laimėjimas, turint omenyje, kokie sunkūs buvo krizės padariniai užimtumui. Kita vertus, asmenų,
kuriems gresia skurdas arba socialinė atskirtis, skaičius 2012 m. pasiekė aukščiausią tašką ir nuo to laiko
sumažėjo iki maždaug prieš krizę buvusio lygio. Todėl iki 2020 m. atitinkamo tikslo tikriausiai nepavyks
pasiekti. Taip pat dar daug trūksta iki tikslo, kad investicijos į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą
sudarytų 3 proc. bendrojo vidaus produkto vertės, ir, norint jį pasiekti, reikės įdėti daug pastangų.
Strategijai „Europa 2020“ įgyvendinti skirtas įnašas neturėtų apsiriboti tik viena programa. Jį reikėtų laikyti
viso ES biudžeto įnašu, kurio poveikį didina įvairios tarpusavio sąveikos. Apskritai įvertinta, kad 59 proc. ES
biudžetinių įsipareigojimų 2018 m. buvo susiję su strategija „Europa 2020“.
ES tikslai pagal strategiją „Europa 2020“

2010 m.
duomenys

Naujausi turimi
duomenys

2020 m., pagal
pastarojo meto
tendencijas

1. 20–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygio
padidinimas iki bent 75 proc.

68,6 proc.

73,5 proc.
(2018 m. 3 ketv.)

Tikslas tikriausiai
bus pasiektas

2. Bendrų viešųjų ir privačiųjų investicijų į mokslinius
tyrimus ir technologinę plėtrą didinimas iki 3 proc. BVP

1,93 proc.

2,07 proc.
(2017 m.)

Tikslas tikriausiai
nebus pasiektas

3a. Išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio
sumažinimas bent 20 proc., palyginti su 1990 m.

Sumažinimas
14,2 proc.

Sumažinimas
22 proc.

Tikslas tikriausiai
bus pasiektas

3b. Atsinaujinančiosios energijos dalies padidinimas iki
20 proc. galutinės suvartojamos energijos kiekio

12,5 proc.

17,5 proc.
(2017 m.)

Tikslas tikriausiai
bus pasiektas

3c. Pastangos pasiekti energijos vartojimo efektyvumo
20 proc. tikslą (32)

11,8 proc. (liko iki
2020 m. pirminės
energijos
suvartojimo
tikslo)

5,3 proc.
(2017 m.)

Tikslas tikriausiai
bus pasiektas

4a. Mokyklos ir mokymo įstaigų nebaigusių (18–24
metų amžiaus) asmenų skaičiaus sumažinimas iki
mažiau nei 10 proc.

13,9 proc.

10,6 proc.
(2017 m.)

Tikslas tikriausiai
bus pasiektas

4b. Tretinį išsilavinimą įgijusių 30–34 metų amžiaus
gyventojų dalies padidinimas iki bent 40 proc.

33,8 proc.

39,9 proc.
(2017 m.)

Tikslas tikriausiai
bus pasiektas

1,4 mln. daugiau
žmonių (palyginti
su atskaitos
metais –
2008 m.)

2017 m. –
5,2 mln. mažiau
žmonių (palyginti
su atskaitos
metais –
2008 m.)

Tikslas tikriausiai
nebus pasiektas

5. Skurdo ir socialinės atskirties grėsmės panaikinimas
ne mažiau kaip 20-čiai mln. žmonių

Lentelė. Pažanga siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų.

(31)
(32)

https://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators
20 proc. didesnis energijos vartojimo efektyvumas 2020 m. reiškia, kad bendras ES pirminės energijos suvartojimas bus ne
didesnis kaip 1 483 mln. tonų naftos ekvivalentu (TNE), palyginti su bazinėmis prognozėmis (1 854 mln. TNE). ES pasiektas lygis
2017 m. pabaigoje buvo 1 561 mln. TNE, taigi tik 5,3 proc. didesnis, negu reikia, kad būtų pasiektas 2020 m. pirminės energijos
suvartojimo tikslas.

25

2018 m. metinė valdymo ir veiklos rezultatų ataskaita

Šaltinis – COM(2019) 150 final, 2019 m. vasario 27 d.

Klimato politikos veiksmams ir biologinei įvairovei skirtų išlaidų susiejimas
ES biudžetas taip pat yra svarbi priemonė siekiant horizontaliųjų politikos tikslų, kaip antai susijusių su klimato
politika ir biologine įvairove. Siekdama reaguoti į problemas ir investicijų poreikius, susijusius su klimato kaita,
ES nusprendė, kad bent 20 proc. jos 2014–2020 m. laikotarpio biudžeto lėšų – per visą laikotarpį net
200 mlrd. EUR – turėtų būti išleista su klimato kaita susijusiems veiksmams. Šis požiūris vadinamas
klimato aspekto integravimu. Siekiant šio rezultato, klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos veiksmai
įtraukiami į visas svarbiausias ES išlaidų programas, visų pirma regioninės plėtros ir Sanglaudos fondo,
energetikos, transporto, mokslinių tyrimų ir inovacijų, bendros žemės ūkio politikos ir ES vystymosi politikos
srityse. Su klimatu susijusių išlaidų sąmatos stebimos kiekvienais metais, naudojant ES klimato rodiklius,
pritaikytus remiantis vadinamaisiais Rio rodikliais, kuriuos nustatė Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacija. 2018 m. tam skirta suma siekia daugiau kaip 32 mlrd. EUR – 20,7 proc. (33) viso 2018 m.
biudžeto, taigi bendra iki 2018 m. pabaigos sukaupta suma, skirta klimato aspektui integruoti, buvo didesnė
kaip 141 mlrd. EUR. Naujausiais skaičiavimais (34), per visą programavimo laikotarpį susidarys 210 mlrd. EUR
suma (19,7 proc. biudžeto).

Diagrama. Klimato aspekto integravimas 2018 m. Visos sumos šioje diagramoje nurodytos milijonais eurų.
Šaltinis – Europos Komisija.

ES taip pat suderintomis pastangomis siekia saugoti biologinę įvairovę. Su tuo susijusios išlaidos siekė
daugiau kaip 13 mlrd. EUR – 8,5 proc. (35) 2018 m. biudžeto. Šiomis lėšomis siekiama stabdyti biologinės
(33)
(34)
(35)

Apskaičiuodama klimato aspekto integravimo procentinį dydį Komisija kaip vardiklį naudoja patvirtintą Europos Komisijos parengtą
2018 m. biudžetą (157 mlrd. EUR).
Europos Komisijos 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmata, SEC(2019) 250, 2019 m. birželio mėn.
Apskaičiuodama biologinei įvairovei skirtų išlaidų procentinį dydį Komisija kaip vardiklį naudoja patvirtintą Europos Komisijos
parengtą 2018 m. biudžetą (157 mlrd. EUR).

26

2018 m. metinė valdymo ir veiklos rezultatų ataskaita

įvairovės mažėjimą ir atkurti biologinę įvairovę ES. Tai yra svarbus įnašas siekiant strategijos „Europa 2020“
tvaraus augimo tikslų.

ES biudžetas ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslai
Darnaus vystymosi tikslai – tai planas, kaip sukurti geresnę ir tvaresnę ateitį visiems žmonėms. Jų siekiama
sprendžiant visuotinius žmonijos uždavinius, be kita ko, dėl skurdo, nelygybės, klimato, aplinkos būklės
blogėjimo, gerovės, taikos ir teisingumo. Jungtinės Tautos nustatė šiuos tikslus 2015 m. rugsėjo mėn.
pagal savo Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. Ši darbotvarkė suteikė naują postūmį
pasaulinėms pastangoms siekti darnaus vystymosi.
ES atliko svarbų vaidmenį rengiant šią darbotvarkę iki 2030 m.: rengė viešas konsultacijas, plėtojo dialogą su
savo partneriais ir atliko išsamius tyrimus. ES yra įsipareigojusi aktyviai dalyvauti kuo labiau didinant pažangą,
kad darnaus vystymosi tikslai būtų pasiekti, kaip išdėstyta jos komunikate (36) „Tolesni tvarios Europos ateities
užtikrinimo žingsniai“. Darnaus vystymosi tikslai yra įtvirtinti Europos sutartyse ir integruoti į visas jos
programas, sektorių politiką ir iniciatyvas.
Kiekvienais metais ES toliau stengiasi savo politika ir reguliavimo priemonėmis siekti darnaus vystymosi tikslų
ir atlieka svarbų vaidmenį remdama, koordinuodama bei papildydama valstybių narių politiką, taip pat ir
finansiškai ES biudžeto lėšomis.
2018 m. programų suvestinėse ypač akcentuotos naujausios ir aktualiausios iniciatyvos, kuriomis padedama
siekti darnaus vystymosi tikslų, nors dažnai tai daroma netiesiogiai ir taip, kad neįmanoma to kiekybiškai
įvertinti. Šie duomenys pateikiami tik susipažinti – tai nėra oficialus atsiskaitymas dėl ES biudžeto įnašo
siekiant darnaus vystymosi tikslų. Kadangi šie tikslai yra tarpusavyje susiję, daugeliu ES veiksmų galima
padėti pasiekti kelis iš jų.

2018 m. ES biudžetas
2018 m. buvo penktieji 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos įgyvendinimo metai. Nustatyti du
konkretūs 2018 m. biudžeto prioritetai. Vienas iš jų – Europos atsakas sprendžiant naujus uždavinius dėl
sudėtingų geografinių aplinkybių, pradedant migracijos valdymu ir baigiant ES išorės sienų apsauga bei jos
piliečių saugumu. Antrasis prioritetas buvo strateginės investicijos ir tvarus ekonomikos augimas siekiant
paremti ekonominę sanglaudą ir kurti darbo vietas, visų pirma jaunimui (37). Išsamesnės informacijos apie
pažangą, padarytą pagal programas siekiant konkrečių rodiklių ir uždavinių, pateikta programų veiklos
rezultatų apžvalgoje (38), kuri yra paimta iš programų suvestinių, pateiktų kartu su biudžeto projektu.

(36)
(37)
(38)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui
„Tolesni tvarios Europos ateities užtikrinimo žingsniai. Europos veiksmai siekiant tvarumo“, COM(2016) 739, 2016 11 22.
Žr. Europos Komisijos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatą, p. 7.
Programų veiklos rezultatų apžvalga, ES 2014–2020 m. biudžetas, 2020 m. biudžeto projektas, COM(2019) 400 – 2019 m.
birželio mėn. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/ppo_db2020.pdf
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Diagrama. 2018 m. ES biudžetas, įsipareigojimų asignavimai pagal biudžeto išlaidų kategorijas. Visos sumos nurodytos milijonais eurų.
Šaltinis – Europos Komisija.

2018 m. vykdyti ES biudžeto (įskaitant taisomuosius biudžetus) įsipareigojimai sudarė bendrą 160 mlrd. EUR
sumą (39). Maždaug pusė šios sumos (50 proc. arba 77,5 mlrd. EUR) skirta 1 išlaidų kategorijai „Pažangus ir
integracinis augimas“, išskaidytai į 1A išlaidų kategoriją „Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti“
(28 proc.) ir 1B išlaidų kategoriją „Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda“ (72 proc.). 2 išlaidų kategorija
„Tvarus augimas. Gamtos ištekliai“ buvo antra didžiausia biudžeto sritis, jai skirta 58,8 mlrd. EUR, taigi
37 proc. lėšų. 3,5 mlrd. EUR skirta biudžeto 3 išlaidų kategorijai „Saugumas ir pilietybė“, įskaitant ES išorės
sienų stiprinimą ir pabėgėlių krizės bei neteisėtos migracijos problemų sprendimą. 10,4 mlrd. EUR skirta
veiksmams už ES ribų, o 9,5 mlrd. EUR išleista ES institucijų administravimui.
2018 m. priimti šeši taisomųjų biudžetų projektai. Be įprastų pajamų tikslinimų, priimti du taisomųjų biudžetų
projektai dėl Europos solidarumo fondo lėšų sutelkimo. Šioje ataskaitoje aprašoma daugybė atvejų, kai šio
fondo lėšomis remiamos nuo gaivalinių nelaimių nukentėjusios ES šalys ir joms padedama greitai atsigauti po
nelaimės.
Papildomus tikslinimus reikėjo atlikti dėl ES biudžeto įnašo Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonei. Tai apėmė
rezervo, skirto paramai Turkijai pagal Pasirengimo narystei paramos priemonę, panaikinimą ir Europos
kaimynystės priemonės sustiprinimą siekiant finansuoti papildomus veiksmus, pavyzdžiui, susijusius su
centrinės Viduržemio jūros regiono dalies migracijos maršrutu.
ES biudžetas politikos prioritetus padeda paversti tikrove, todėl ES nukreipia lėšas ten, kur jų
reikia. 2018 m. ES biudžetas skirtas visiems, jo lėšomis sukurta daugiau darbo vietų, padidintas
ekonomikos augimas ir investicijos.

(39)

2018 m. įsipareigojimai, išskyrus perkėlimus ir asignuotąsias pajamas, taip pat Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių
fondui ir ES solidarumo fondui skirtas sumas. Visi panaudoti įsipareigojimų asignavimai sudarė 173 mlrd. EUR (žr. konsoliduotąsias
metines finansines ataskaitas)
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Pvz., 59 mlrd. EUR ūkininkams, žuvininkystei,
klimatui ir biologinei įvairovei.

Pvz., 78 mlrd. EUR (beveik pusė visų lėšų)
Europos ekonomikos stiprinimui, užimtumo ir
konkurencingumo didinimui.

160 mlrd.
EUR
2018 m.

Pvz., daugiau kaip 2 mlrd. EUR jaunimui pagal
programą „Erasmus+“ ir Jaunimo užimtumo
iniciatyvai, kad jaunimas gautų paramą ir
daugiau galimybių susirasti darbą. Taip
padedama didinti solidarumą mūsų valstybėse
narėse.

Pvz., 2 mlrd. EUR Europos strateginių
investicijų fondui, kuris yra Investicijų plano
Europai pagrindas.
Pvz., 354 mln. EUR mažųjų ir vidutinių įmonių
konkurencingumo didinimui.
Pvz., 11,2 mlrd. EUR mokslinių tyrimų ir
inovacijų finansavimui pagal programą
„Horizontas 2020“.
Pvz., 55,5 mlrd. EUR didesniam ekonomikos
augimui, darbo vietų kūrimui ir konvergencijai
visose valstybėse narėse ir regionuose pagal
sanglaudos politiką.

Pvz., 40 mln. EUR lėšų bendriems moksliniams tyrimams ir novatoriškoms gynybos technologijoms
bei produktams; tai pirmas žingsnis siekiant įsteigti Europos gynybos fondą.

Pvz., 3,5 mlrd. EUR skirta saugumui ir pilietybei, įskaitant migracijos valdymą ir dėmesį saugumo
problemų sprendimui.
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Konkurencingumas augimui ir užimtumui
skatinti (biudžeto 1A išlaidų kategorija)
Kai Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris savo kadencijos pradžioje išdėstė savo politikos gaires, jis teigė:
„Pagrindinis mano kaip Komisijos pirmininko prioritetas bus sustiprinti Europos konkurencingumą ir skatinti
investicijas, siekiant sukurti naujų darbo vietų.“ Komisija ištesėjo pažadą pasiekti, kad daugiau žmonių turėtų
darbą. Dabar dirba kaip niekad daug europiečių – nuo 2014 m. sukurta 12,4 mln. naujų darbo vietų, nedarbas
sumažėjo iki 6,8 proc., o jaunimo nedarbas (14 proc.) vėl pasiekė 2008 m. lygį. Investicijos beveik pasiekė
prieš krizę buvusį dydį ir pagerėjo viešųjų finansų skolos ir deficito padėtis.
Prie šių pasiekimų labai prisidėjo ES biudžetas, kurio lėšos tebėra labai svarbus šaltinis investicijoms visoje
Europoje. 2018 m. 22 mlrd. EUR skirta „konkurencingumo augimui ir užimtumui skatinti“ programoms (1A
išlaidų kategorijos įsipareigojimams) ir sudarė beveik 14 proc. visų metinių biudžeto išlaidų.
Šioje ataskaitoje pirmiausia aprašomos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos (bendroji programa
„Horizontas 2020“, Euratomas ir ITER). Po jų aprašomos programos, skirtos strateginėms investicijoms
(Europos strateginių investicijų fondas, Europos infrastruktūros tinklų priemonė, skirta transeuropinių
transporto, energetikos ir skaitmeninio sektoriaus tinklų plėtrai), ir programos, kuriomis remiama bendroji
rinka (konkurencingumas, kova su sukčiavimu, fiskalinis koordinavimas). Švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto
programa „Erasmus+“ suteikė galimybę apie 600 000 jaunuolių ir 190 000 švietimo įstaigų bei jaunimo
organizacijų darbuotojų dalyvauti mokymosi veikloje.

Diagrama. Pagrindinės programos, 2018 m. finansuotos pagal 1A išlaidų kategoriją „Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti“.
Visos sumos nurodytos milijonais eurų. Kategorija „Kitos programos“ apima, be kita ko, branduolinę saugą ir branduolinės energetikos
objektų eksploatacijos nutraukimą, muitines, programą „Fiscalis“ ir kovą su sukčiavimu, energetikos projektus, kuriais siekiama padėti
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atgaivinti ekonomiką (EEAP), decentralizuotas agentūras, kitus veiksmus ir programas, bandomuosius projektus ir parengiamuosius
veiksmus, taip pat veiksmus, finansuojamus pagal Komisijos prerogatyvas ir specialius Komisijai suteiktus įgaliojimus.
Šaltinis – Europos Komisija.

Europos klestėjimas ateityje priklauso nuo šiandien priimamų investicinių sprendimų. Pagal būsimą
daugiametę finansinę programą Komisija pasiūlė padidinti investicijas tokiose svarbiose srityse kaip
moksliniai tyrimai, strateginė infrastruktūra ir skaitmeninė transformacija.
Šios biudžeto išlaidų kategorijos programomis daugiausia prisidedama siekiant šių J.-C. Junckerio
vadovaujamos Komisijos prioritetų: „darbo vietų kūrimas, ekonomikos augimas ir investicijos“, „bendroji
skaitmeninė rinka“, „energetikos sąjunga ir klimatas“ ir „stipresnė ir teisingesnė ekonominė ir pinigų sąjunga“.
Diskusijos dėl ateities strateginės darbotvarkės daugiausia apima konkurencingumo didinimą ir tvarių
darbo vietų kūrimo bei ekonomikos augimo skatinimą.

Programa „Horizontas 2020“
Programos tikslai
ES bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ yra didžiausia pasaulyje tarpvalstybinė
mokslinių tyrimų finansavimo programa. Tai taip pat didžiausia visų laikų ES programa, skirta moksliniams
tyrimams ir inovacijoms – jai skirta beveik 80 mlrd. EUR lėšų per 7 metus (2014–2020 m.). Be to, programa
„Horizontas 2020“ paskatinta investuoti apie 13 mlrd. EUR privačių lėšų ir 29,6 mlrd. EUR sutelkta skolų
finansavimu.
Ši programa atlieka pagrindinį vaidmenį kuriant bendrą strateginę ES mokslinių tyrimų ir inovacijų
finansavimo sistemą. Jos tikslas – užtikrinti, kad Europoje būtų užsiimama pasaulinio lygio mokslo veikla ir
technologijų kūrimu, šalinti inovacijų kliūtis ir lengvinti viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimą, siekiant
atrasti didžiausių mūsų visuomenės problemų sprendimus. ES parama moksliniams tyrimams ir inovacijoms
duoda papildomos naudos – skatina skirtingų mokslo sričių tyrėjų grupių iš įvairių šalių bendradarbiavimą,
kuris yra labai svarbus siekiant daryti esminius atradimus. Taip ES gali įgyvendinti prioritetus, pavyzdžiui,
Paryžiaus klimato susitarimą.
Bendrasis šios programos tikslas yra visoje ES kurti žinių ir inovacijų visuomenę ir ekonomiką ir kartu prisidėti
prie darnaus vystymosi. Konkretūs tikslai:
Pažangaus mokslo veikla ir
dalyvavimo joje didinimas

Europos pramonės pirmavimo
skatinimas

Visuomenės problemų sprendimas

Mokslo skatinimas dalyvaujant
visuomenei ir visuomenės labui

Įgyvendinimas ir naujausi pasiekimai
Iki 2018 m. pabaigos įvykdyti 679 kvietimai teikti pasiūlymus pagal programą „Horizontas 2020“. Į šiuos
kvietimus atsakė daugybė galimų lėšų gavėjų, jie pateikė beveik 192 000 tinkamų pasiūlymų, kuriuose prašė
iš viso 290 mlrd. EUR ES finansinio įnašo. Iš šių pasiūlymų atrinkta finansuoti 23 250 pasiūlymų, taigi per
pirmus 5 metus iš viso finansuota 12 proc. visų reikalavimus atitinkančių išsamių pasiūlymų. Iki 2018 m.
gruodžio mėn. pabaigos pasirašyti iš viso 21 599 dotacijų susitarimai, kuriems iš ES biudžeto skirtas
39 mlrd. EUR finansavimas. Šiuos asignavimus numatoma toliau didinti, nes dėl kai kurių dotacijų, kurių
paraiškos pateiktos per 2018 m. kvietimus, susitarimai bus pasirašyti 2019 m.
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Atrasta naujų
planetų

Padaryta didelė
vėžio gydymo
pažanga

Jau paruošta
1,6 mln. skiepų
nuo Ebolos
virusinės ligos
dozių

Sukurta baterija,
kuri yra 100
kartų galingesnė
už įprastas
baterijas

Mūsų miestuose
išbandomos
naujos energijos
kaupimo
vandenilio
elementais
technologijos

Šios programos poveikis galiausiai priklauso nuo mokslinių tyrimų ir inovacijų duomenų ir rezultatų sklaidos ir
naudojimo, todėl darbo programa toliau tobulinama, kad didėtų tokių duomenų ir rezultatų prieinamumas.
2018 m. taip pat imtasi iniciatyvų skatinti rinkoje paklausias inovacijas – visų pirma pradėtas Europos
inovacijų tarybos bandomasis projektas, kurio biudžetas 2,7 mlrd. EUR.
Tūkstančiai programos „Horizontas 2020“ projektų daro tiesioginį apčiuopiamą poveikį
Kvantinės technologijos
Kvantinės technologijos kuriamos naudojantis kvantinių efektų, t. y. sąveikų tarp molekulių, atomų ir dar
mažesnių dalelių, vadinamų kvantiniais objektais, savybėmis, atrandant būdų tai praktiškai pritaikyti
daugelio įvairių sričių reikmėms. 2018 m. spalio mėn. pradėta pavyzdinė kvantinių technologijų iniciatyva. Tai
viena iš plačiausio užmojo ilgalaikių ir didelio masto Europos Komisijos mokslinių tyrimų ir inovacijų
iniciatyvų; joje dalyvauja daugiau kaip 5 000 tyrėjų. Ja siekiama, kad Europos moksliniais tyrimais būtų
vadovaujama antrajai kvantinei revoliucijai ir skatinama kurti konkurencingą Europos kvantinių technologijų
pramonę, prisidėsiančią prie esminės mokslo, pramonės ir visuomenės pažangos.
Kosminės technologijos
Kosminės technologijos, palydovų duomenys ir susijusios paslaugos tapo neatsiejama kasdienio europiečių
gyvenimo dalimi ir yra itin svarbūs pagal Europos strateginius interesus. Maži ir lengvi dirbtiniai Žemės
palydovai yra nepakeičiami siekiant kosminėmis technologijomis gerinti sujungiamumą, interneto paslaugas,
Žemės vaizdų gavimą ir padėties nustatymą. Todėl ES įsteigė 10 mln. EUR premiją tam, kas atras
novatorišką ir komerciškai perspektyvų sprendimą, kaip teikti nebrangias lengvųjų palydovų paleidimo
paslaugas. Ši premija padės siekti tikslų pagal Komisijos parengtą Europos kosmoso strategiją, kuria
siekiama didinti Europos savarankiškumą naudojantis kosmine erdve ir skatinti kurti komercines rinkas,
kuriose būtų teikiamos nebrangios paleidimo į kosmosą paslaugos.
Europos viešojo transporto sprendimai
2050 m. miestuose gyvens jau du trečdaliai
pasaulio gyventojų. Kelių eismo tarša – viena
didžiausių problemų daugelyje miestų, tačiau
visiškai atsisakyti keleivinių transporto priemonių
negalime.
Autonominės transporto priemonės pakeis mūsų
gyvenimą tiek pat, kiek anksčiau žmonių gyvenimą
pakeitė garvežiai ir automobiliai. 2018 m. gegužės
1 d. pradėtas pagal programą „Horizontas 2020“
ES finansuojamas projektas AVENUE. Projektu
AVENUE tiek įmonėms, tiek viešojo transporto
naudotojams parodoma, kokį ekonominį, aplinkos
apsaugos ir socialinį potencialą turi autonominės
transporto priemonės, ir kartu vertinama tokių
transporto priemonių sauga kelyje.

Nuotrauka © Europos Sąjunga
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Viena Europos miestuose išbandoma anglies dioksido neišmetanti transporto priemonė – vandenilio
elementais varomi autobusai. Jie yra visai kaip įprasti autobusai, tačiau varomi elektros energija,
pagaminta naudojant kuro elementų technologiją, sukurtą pramonėje naudojantis ES parama. Šiems
elementams reikalingas tik vandenilis ir oras ir jie išmeta nekenksmingus vandens garus.
Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė skyrė nemažai išteklių elektrolizės proceso tobulinimui, todėl
Europa dabar pirmauja pasaulyje vystant pagrindinę protonų mainų membranų technologiją. Visoje
Europoje šiuo metu kuriamos ekologiškai švarios vandenilio elementų gamybos vietos.
Geteborge (Švedija) įgyvendinamo projekto partneriai pademonstravo patalpoje įrengtos autobusų
stotelės, kurioje keleiviams malonu būti ir jie yra apsaugoti nuo nepalankių oro sąlygų, perspektyvumą ir
potencialą. Tai reiškia, kad ateityje bus galima įrengti autobusų stotelę kitame žmonių lankomame
objekte, pavyzdžiui, bibliotekoje, ligoninėje ar prekybos centre. Autobusų projektavimo, eksploatavimo ir
priežiūros procesų revoliuciniai pokyčiai iš esmės pakeis tai, kaip mes naudojamės viešuoju transportu.

Pirmoji juodosios skylės nuotrauka
ES rėmė keletą metų trukusius mokslinius tyrimus
ir
beprecedentį
tarptautinį
mokslininkų
bendradarbiavimą sudarius Įvykių horizonto
teleskopo konsorciumą. Naudojant Įvykių horizonto
teleskopo
(angl. Event
Horizon
Telescope)
stebėjimų duomenis jiems pavyko padaryti pirmąją
juodosios skylės nuotrauką. Šioje nuotraukoje
matomas švytintis žiedas, susidaręs dėl šviesos
spindulius iškreipiančios didelės gravitacijos aplink
juodąją skylę, kuri yra 6,5 milijardo kartų
masyvesnė už Saulę. Ši nuotrauka, kurią stengtasi
padaryti jau seniai, dabar yra patikimiausias
didžiulių juodųjų skylių buvimo įrodymas ir atveria
naujų galimybių tirti juodąsias skyles, jų įvykių
horizontus ir gravitaciją.

Nuotrauka © Event Horizon Telescope (EHT) Collaboration.
„Creative Common Attribution“ licencija (CC-BY), 2018

Vertinimas
2017 m. atliktas tarpinis vertinimas (40) parodė, kad „Horizontas 2020“ yra labai patraukli ir aktuali mokslinių
tyrimų finansavimo programa, tačiau dėl jos patrauklumo ir tolesnio aktualumo norinčiųjų joje dalyvauti
yra kur kas daugiau nei galimybių. Atliekant vertinimą nustatyta, kad sėkmingų paraiškų dalis yra tik
11,6 proc., o pagal ankstesnę Septintąją bendrąją programą ji buvo 18,5 proc. Norint finansuoti visus
pasiūlymus, kurie po nepriklausomo vertinimo atitinka griežtus kokybės kriterijus, reikėtų papildomų
62,4 mlrd. EUR lėšų. Įvertintos alternatyviosios sąnaudos (t. y. išteklių nuostoliai, patirti pareiškėjų, pateikusių
aukštos kokybės projektų pasiūlymus, kurie nebuvo išrinkti finansuoti) siekia 636 mln. EUR per metus (41).
Tarpiniame vertinime taip pat teigiama, kad šią programą būtų galima labiau supaprastinti. Europos
Audito Rūmai savo Specialiojoje ataskaitoje Nr. 28/2018 (42) pripažino, kad padaryta didelė pažanga
paprastinant programą „Horizontas 2020“, palyginti su Septintąja bendrąja programa. Sumažinta
(40)
(41)
(42)

Programos „Horizontas 2020“ tarpinis vertinimas, SWD(2017) 221, 2017 5 29: https://ec.europa.eu/info/research-andinnovation/strategy/support-policy-making/support-eu-research-and-innovation-policy-making/evaluation-impact-assessment-andmonitoring/horizon-2020_en.
Programos „Horizontas 2020“ išsamus tarpinis vertinimas, SWD(2017) 220, 2017 5 29:
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-220-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF.
Europos Audito Rūmai, Specialioji ataskaita Nr. 28/2018 „Dauguma į programą „Horizontas 2020“ įdiegtų supaprastinimo
priemonių palengvino paramos gavėjų dalią, tačiau vis dar yra tobulintinų sričių“:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2019-01-30/2_eca_en.pdf.
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administracinė našta mokslinių tyrimų dotacijų paraiškų teikėjams ir dotacijas valdančioms institucijoms, taip
pat daugiau siūlomų supaprastinimo galimybių įtraukta į naujosios programos „Europos horizontas“
pasiūlymą. Finansavimo taisyklių supaprastinimas pagal naująją daugiametę finansinę programą yra esminis
naujosios kartos programų bruožas. Pavyzdžiui, finansavimas vienkartinėmis išmokomis suteiktų galimybę
atlikti mokėjimus remiantis sutartų tikslų pasiekimu, o ne tinkamomis finansuoti išlaidomis. Toks
supaprastinimas palengvins administravimą ir sumažins klaidų riziką. Šis metodas išbandytas surengus
bandomuosius kvietimus teikti pasiūlymus 2018 m. ir bus toliau bandomas 2019 m.
2018 m. Komisija pasiūlė priimti politikos dokumentų rinkinį, skirtą būsimai bendrajai mokslinių tyrimų ir
inovacijų programai „Europos horizontas“ (43). Ši programa padės Europai toliau būti pasaulio mokslinių
tyrimų ir inovacijų lydere. Kaip pažymima aukšto lygio darbo grupės, kuriai vadovavo Pascalis Lamy,
ataskaitoje (44), investicijos į mokslinius tyrimus suteiks galimybę ES konkuruoti su kitomis išsivysčiusios ir
besiformuojančios rinkos ekonomikos šalimis, užtikrinti savo piliečių gerovę ateityje ir išsaugoti savo unikalų
socialinį modelį. Pagal naująją programą, remiantis programos „Horizontas 2020“ sėkme, bus toliau
skatinama didinti mokslinių tyrimų kompetenciją ir labiau sutelkiamas dėmesys į inovacijas, pavyzdžiui,
kuriant prototipus ir nematerialųjį turtą, plėtojant žinias ir technologijų perdavimą.
Nauja Europos inovacijų taryba bus viena bendra prieigos vieta didelio potencialo ir radikalių inovacijų
kūrėjams siekiant, kad Europa taptų rinkas formuojančių inovacijų lydere.

Euratomas
Programos tikslai
Branduolinės ir jonizuojančiosios spinduliuotės technologijos tebėra svarbios energetikai ir prisideda prie
energijos tiekimo saugumo, jonizuojančioji spinduliuotė naudojama medicinoje ir pramonėje, taip pat svarbu
tinkamai tvarkyti panaudotą branduolinį kurą ir radioaktyviąsias atliekas. Šių technologijų naudojimo sauga ir
saugumas yra nepaprastai svarbūs prioritetai, ir mokslinių tyrimų programomis šioje srityje padedama
išlaikyti aukščiausius saugos bei saugumo standartus ir branduolinės saugos garantijas. Euratomo
programoje (45) taip pat daug dėmesio skiriama branduolių sintezės energetikos vystymui. Branduolių sintezė
yra potencialiai neišsenkantis ir klimatui nekenkiantis energijos šaltinis.
Ši programa įgyvendinama netiesioginių veiksmų finansavimu, skiriamu tretiesiems asmenims, ir tiesioginiais
veiksmais, kuriuos vykdo Komisijos Jungtinis tyrimų centras.

Įgyvendinimas ir naujausi pasiekimai
Dauguma branduolių dalijimosi srityje išrinktų finansuoti projektų yra susiję su branduoline sauga (41 proc.),
mokslinių tyrimų infrastruktūra (22 proc.), atliekų tvarkymu (15 proc.) ir radiacine sauga (13 proc.).

(43)
(44)
(45)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos
horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių, COM(2018) 435 final, 2018 6 7.
Investicijos į mūsų siekiamą Europos ateitį. Nepriklausomos aukšto lygio darbo grupės ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programų
poveikio didinimo klausimais ataskaita, Europos mokslinių tyrimų taryba, 2017 m.: https://erc.europa.eu/content/investingeuropean-future-we-want-report-independent-high-level-group-maximising-impact-eu.
2013 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas Nr. 1314/2013 dėl šios programos iki 2018 m. ir 2018 m. spalio 15 d. Tarybos
reglamentas (Euratomas) 2018/1563 dėl šios programos 2019–2020 m. laikotarpiu.
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Už aukštos temperatūros superlaidininko sukūrimą įteikta 2016 m. Euratomo premija, skirta inovacijoms
branduolių sintezės tyrimų srityje. Šiuo metu įmanoma pagaminti 7 metrų ilgio superlaidininkus. Taip pat
atlikti jų bandymai šalčiu, skysto azoto temperatūroje, ir stipria elektros srove (t. y. branduolių sintezės
sąlygomis).
Jungtinis tyrimų centras prisideda prie Tarptautinės įvertintų bibliotekų bendradarbiavimo organizacijos
iniciatyvos – ja siekiama pasaulinės įvertintų branduolinių technologijų duomenų standartizacijos, kad būtų
galima suderinti saugos vertinimus branduolinės energetikos srityje.

Vertinimas
2017 m. atlikus tarpinį vertinimą (46) nustatyta, kad didelė Euratomo netiesioginiais veiksmais kuriamos
Europos pridėtinės vertės dalis yra susijusi su ES gebėjimu sutelkti didesnius kompetencijos, specialiųjų žinių ir
įvairių branduolinių tyrimų sričių išteklius negu pajėgtų atskiros valstybės narės. Bendradarbiaujant mokslinių
tyrimų ir inovacijų srityse pagal Euratomo programą taip pat galima formuoti nuoseklų visos Europos požiūrį į
branduolinės saugos ir radiacinės saugos didinimą visose srityse, kuriose naudojamos šios technologijos.
Taip papildomos Euratomo direktyvos dėl branduolinės saugos, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir pagrindinių
saugos standartų ir daroma akivaizdi mokslinė bei technologinė pažanga visose srityse, kuriose to nebūtų
neįmanoma pasiekti be bendradarbiavimo visos Europos mastu. Euratomo programa taip pat teikia galimybę
kur kas plačiau koordinuoti švietimo ir mokymo veiklą visoje Europoje, naudotis mokslinių tyrimų
infrastruktūra ir bendradarbiauti tarptautiniu mastu. Tai ypač naudinga mažesnėms valstybėms narėms – jos
gali naudotis masto ekonomija, kuri atsiranda dėl išteklių sutelkimo Europos lygmeniu poveikio.
Dėl būsimos Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo programos atliekamas parengiamasis darbas apėmė du
vertinimo tyrimus, dviejų Komisijai padedančių aukšto lygio ekspertų grupių darbą ir viešas konsultacijas su
suinteresuotaisiais subjektais, taip pat prisidėta atliekant programos „Europos horizontas“ poveikio
vertinimą (47). Siekiant pašalinti programos trūkumus, nustatytus atliekant vertinimą, siūloma naujoji
Euratomo programa yra supaprastinta (pavyzdžiui, sumažintas tikslų skaičius nuo 14 iki 4) ir bus geriau
išnaudojamos sąveikos su programa „Europos horizontas“ (pvz., su sveikatos srities moksliniais tyrimais
ir programa „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“).

ITER
Programos tikslai
Tarptautinis termobranduolinis eksperimentinis reaktorius (ITER) dabar yra vienas iš didžiausio užmojo
energetikos projektų pasaulyje. Šis projektas pradėtas bendradarbiaujant septynioms šalims – ES, Indijai,
Japonijai, Jungtinėms Valstijoms, Kinijai, Korėjai ir Rusijai. Tikslas yra sukurti ir eksploatuoti eksperimentinį
branduolių sintezės reaktorių, kurį naudojant bus tiriamos ir parodomos mokslinės ir technologinės
perspektyvos naudoti branduolių sintezę kaip energijos šaltinį (48). ITER negamins elektros energijos, jo
paskirtis labiau eksperimentinė – išspręsti svarbiausias mokslines ir technines problemas ir išvystyti
branduolių sintezę iki tokio lygio, kad būtų galima kurti jos naudojimo pramonėje būdus. ITER turėtų tapti
pirmuoju pasaulyje branduolių sintezės įrenginiu, kuriame pagaminama daugiau energijos negu suvartojama;
tai ir bus reikiamas įrodymas, kad būtų galima pereiti į kitą etapą – pastatyti parodomąją branduolių sintezės
jėgainę (49).

(46)
(47)
(48)
(49)

2014–2018 m. Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo programos netiesioginių veiksmų tarpinis vertinimas:
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/panel_report_on_indirect_actions_of_
euratom_interim_evaluation_2014-2018.pdf.
Prie atitinkamo dokumento pridėtas poveikio vertinimas SWD(2018) 307 final, 2018 6 7:
https://ec.europa.eu/info/publications/horizon-europe-impact-assessment-staff-working-document_en.
ITER susitarimas. OL L 358, 2006 12 16, p. 62–80, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A22006A1216(03).
ITER programos suvestinė, p. 1.
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Įgyvendinimas ir naujausi pasiekimai (50)
ITER reaktorius pradėtas statyti 2007 m. ES yra atsakinga už 45 proc. jo statybos darbų. Kuriant šį reaktorių
naudojamos aukštosios ir pažangiosios civilinės inžinerijos pramonės technologijos. Šiam tikslui jau skirta
daugiau kaip 700 sutarčių ir dotacijų įmonėms (įskaitant mažąsias ir vidutines įmones) 24 šalyse. Jų vertė
siekia beveik 5 mlrd. EUR.
Reaktoriaus statybos vietoje daroma akivaizdi ir nuosekli darbų pažanga. 2018 m. lapkričio mėn. jau
buvo užbaigta 60 proc. darbo. Tokamako pastato bioskydo statyba jau baigta, pastoliai pašalinti 2018 m.
vasario mėn. Laikantis tvarkaraščio, rugpjūčio mėn. baigtas konstruoti pamatinis žiedas – vienas svarbiausių
komponentų, už kurį atsakingas Euratomas. Tą patį mėnesį įrengti trys vandens nutekėjimo rezervuarai,
kuriuos parūpino Jungtinės Valstijos, ir keturi garų slopinimo rezervuarai, kuriuos parūpino Kinija. Pirmasis
vakuuminio rezervuaro sektorius, gaminamas Korėjoje, yra jau daugiau kaip 80 proc. užbaigtas. Rusija baigė
gaminti poloidinio lauko laidininką ITER magnetinei sistemai, o Indija jau beveik baigė kriostato apatinio
cilindro ir pamato statybą vietoje, Kadarašo ITER objekte. Europoje ir Japonijoje jau daug pasiekta gaminant
toroidinio lauko ričių apvijų žiedus, taip pat atlikti jų bandymai šalčiu ir jie įdėti į ypač tiksliai pagamintus
korpusus. Apskritai daroma didelė pažanga kuriant kiekvieną svarbų ITER komponentą, sistemą ir
struktūrą (51).
ITER – technologiškai sudėtingas, beprecedentis didelio masto tarptautinis projektas, taigi jį įgyvendinant
neišvengta didelių sunkumų, dėl to patirta daugiau išlaidų ir vėlavimų. Vis dėlto 2018 m. pasiekta pažanga
parodė, kad veiksmai, kurių imamasi siekiant spręsti šias problemas, yra sėkmingi (52).

Vertinimas
ITER vertinime, kuris neseniai užbaigtas (53), pabrėžta, kad pagerintas šio projekto valdymas. Visų pirma, už ES
įnašą į ITER projektą atsakinga Europos agentūra (Branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė,
F4E) patobulino savo kontrolės ir stebėsenos darbą. Dabar atidžiai stebimi keli pagrindiniai veiklos rezultatų
rodikliai vertinant projekto pažangą ir ekonominį efektyvumą (54). Antra, viena svarbiausių valdymo pertvarkos
dalių yra vadinamasis etapais grindžiamas metodas – pagal jį skiriami keturi darbo etapai, kurių kiekvienu
siekiama svarbaus tikslo. Kiekviename projekto etape vykdoma tik ta veikla, kuri yra reikalinga to etapo tikslui
pasiekti (55).
Pagal būsimą daugiametę finansinę programą ES toliau rems ITER per bendrąją įmonę F4E, užtikrindama, kad
lėšos būtų skiriamos remiantis veiklos rezultatais ir realiu projekto įgyvendinimu vietoje.

Europos strateginių investicijų fondas
Programos tikslai
Komisijos Pirmininko Jeano-Claude'o Junckerio 2015 m. paskelbtas Investicijų planas Europai (taip pat
vadinamas Junckerio planu) buvo svarbus atsakas į ekonomikos ir finansų krizę ir jos neigiamą poveikį ES
investicijų dydžiui. 2018 m. šis planas tebebuvo vienas svarbiausių Komisijos prioritetų. Jis susideda iš trijų
ramsčių: Europos strateginių investicijų fondas teikia ES garantiją, padedančią sutelkti privačias investicijas;
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)

ITER programos suvestinė, p. 1–2.
Energetikos generalinis direktoratas, 2018 m. metinė veiklos ataskaita, p. 28.
Energetikos generalinis direktoratas, 2018 m. metinė veiklos ataskaita, p. 28.
Laikotarpio vidurio pažangos ataskaita, teikiama pagal Tarybos sprendimo, įsteigiančio Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių
sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonę ir suteikiančio jai lengvatas, 5b straipsnį, COM(2019) 147 final, 2019 3 21, p. 20–21.
Pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/198/Euratomas, įsteigiantis Europos ITER
įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonę ir suteikiantis jai lengvatas, aiškinamasis memorandumas,
COM(2018) 445 final, 2018 6 7, p. 4.
Laikotarpio vidurio pažangos ataskaita, teikiama pagal Tarybos sprendimo, įsteigiančio Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių
sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonę ir suteikiančio jai lengvatas, 5b straipsnį, COM(2019) 147 final, 2019 3 21, p. 9.
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Europos investavimo konsultacijų centras ir Europos investicinių projektų portalas teikia techninę paramą ir
didina investavimo galimybių matomumą; o trečiuoju ramsčiu siekiama gerinti verslo aplinką, panaikinant su
reguliavimu susijusias kliūtis investicijoms visoje ES.
Europos strateginių investicijų fondas, taip pat vadinamas Junckerio fondu, siekia iki 2020 m. sutelkti
500 mlrd. EUR (56) papildomų viešųjų ir privačiųjų investicijų tokiose strateginės reikšmės srityse kaip
infrastruktūra, moksliniai tyrimai ir inovacijos, švietimas, atsinaujinančiųjų išteklių energetika ir efektyvus
energijos vartojimas, aplinkos apsauga, taip pat rizikos finansai mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Tai
pasiekiama suteikiant ES biudžeto garantiją Europos investicijų banko grupei, kad ji galėtų padidinti projektų,
su kuriais siejama didesnė rizika, finansavimą. Šis fondas remia ekonomikos augimą skatinančias investicijas,
ypač šiose srityse:

Diagrama. Investicijos konkrečiuose sektoriuose, 2019 m. gegužės 15 d. duomenys.
Šaltinis – Europos investicijų grupė, http://www.eib.org/efsi/.

Įgyvendinimas ir naujausi pasiekimai
Iki 2018 m. pabaigos Europos strateginių investicijų fondas sėkmingai suteikė paramą inovaciniams ir
strateginiams projektams ir padėjo sutelkti daugiau kaip 370 mlrd. EUR (57) privačiųjų ir viešųjų investicijų. Taip
jau pasiekta beveik 75 proc. tikslo iki 2020 m.
Pagal infrastruktūros ir inovacijų liniją Europos investicijų bankas patvirtino 514 projektų, kurių investicijų
vertė yra apie 244,3 mlrd. EUR ir kuriems skirtas Europos investicijų banko finansavimas, paremtas Europos
strateginių investicijų fondo garantija, turėtų siekti 52,9 mlrd. EUR.

(56)

(57)

Pradinis tikslas, nustatytas 2015 m., buvo sutelkti 315 mlrd. EUR investicijų. 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo reglamentas, kuriuo
pratęsta ir išplėsta Europos strateginių investicijų fondo veikla (Europos strateginių investicijų fondas 2.0). Šiuo reglamentu fondo
veiklos laikotarpis pratęstas iki 2020 m. pabaigos, o jo investicijų tikslas padidintas iki 500 mlrd. EUR. Juo taip pat siekiama, kad,
be kita ko, būtų skaidriau priimami investiciniai sprendimai ir teikiama daugiau techninės paramos.
Iki 2019 m. gegužės 15 d. pasiekta 399 mlrd. EUR, o iki 2019 m. birželio 13 d. – 408 mlrd. EUR suma.
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Pagal mažųjų ir vidutinių įmonių liniją Europos investicijų fondas patvirtino 517 operacijų, kurių investicijų
bendra vertė – 131,2 mlrd. EUR. Tai turėtų būti naudinga apie 858 000 mažos ir vidutinės kapitalizacijos
įmonių visose valstybėse narėse. Visose valstybėse narėse patvirtinta iš viso 1 031 operacija ir dėl 869 iš šių
operacijų pasirašytos sutartys. Taigi, Europos strateginių investicijų fondas sėkmingai įgyvendina savo tikslus.
Europos strateginių investicijų fondo finansavimo bendras dauginamasis poveikis 2018 m. pasiekė 13,5 (58) –
tai reiškia, kad investuojant kiekvieną ES biudžeto eurą pritraukiama 14,96 EUR papildomų investicijų
(apskaičiuota viso fondo lygmeniu).
Europos strateginių investicijų fondas taip pat atlieka svarbią funkciją nukreipdamas investicijas tokia linkme,
kad jomis būtų padedama siekti strateginių ES tikslų. Trečdaliu visų Europos strateginių investicijų fondo
investicijų remiamos mažosios ir vidutinės įmonės, 25 proc. – moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra,
18 proc. remiami energetikos projektai, 11 proc. – skaitmeniniai projektai, 7 proc. – transporto projektai,
4 proc. – socialinė infrastruktūra ir 4 proc. – aplinkos apsauga ir efektyvus išteklių naudojimas (59).
Naujos medicinos paslaugų infrastruktūros sukūrimas pacientams Lenkijoje (60)
Ligoninėms dažnai trūksta lėšų reikiamoms investicijoms, kad galėtų gerinti savo teikiamų sveikatos
priežiūros paslaugų kokybę. Kujavijos Pamario vaivadija pirmoji Lenkijoje gavo paskolą savo viešojo sektoriaus
projektui iš Europos strateginių investicijų fondo. Sujungus Europos investicijų banko 57 mln. EUR paskolą su
savo biudžeto lėšomis ir kitu ES finansavimu, šiame regione vykdoma Torunės Rydigerio ligoninės plėtra.
Daugiau dėmesio skiriant moksliniams tyrimams ir modernioms technologijoms, šiuo projektu bus pasiekta,
kad gyventojams būtų prieinami visi gydymo būdai ir naujausios medicininės procedūros. Pacientams skirtų
lovų skaičius bus padidintas du kartus – nuo 551 iki 1 059. Ligoninės patalpų plotas bus padidintas nuo
20 000 m2 iki daugiau kaip 50 000 m2 ir bus įrengta 57 000 m2 žaliųjų erdvių. Ligoninė sutaupys lėšų
didindama administravimo efektyvumą ir imdamasi aplinką tausojančių bei energiją taupančių priemonių.
Naujieji ligoninės padaliniai bus atverti pacientams 2019 m.
Energetikos tinklų modernizavimas Italijoje (61)
Europos investicijų bankas suteikė bendrovei „Dolomiti Energia“ 100 mln. EUR paskolą, skirtą jos dujų ir
elektros energijos skirstomųjų tinklų atnaujinimui ir plėtrai. Šis finansavimas padės sustiprinti hidroelektrines
ir palaikyti jų veiklą šiaurės Italijos Trento provincijoje, kurioje veikia „Dolomiti Energia“ ir joje dirba 1 400
žmonių.
Europos infrastruktūros tinklų plačiajuosčio ryšio fondo (62) remiama plačiajuosčio ryšio plėtra
pasiekė rečiau gyvenamas ES teritorijas (63)

(58)
(59)
(60)
(61)
(62)

(63)

Europos strateginių investicijų fondo, Europos investavimo konsultacijų centro ir Europos investicinių projektų portalo vertinimas,
SWD(2018) 316 final, 2018 6 6, p. 55.
2019 m. birželio 13 d. duomenys, šaltinis – Europos investicijų grupė, http://www.eib.org/efsi/.
Europos Komisija, J.-C. Junckerio planas – įgyvendinimo padėtis, 2019 m., p. 5: https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/brochure-investment-plan-17x17-mar19_lt.pdf.
Europos Komisija, J.-C. Junckerio planas – įgyvendinimo padėtis, 2019 m., p. 12: https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/brochure-investment-plan-17x17-mar19_lt.pdf.
Pagal savo strategiją „Europa 2020“ ES 2010 m. iškėlė tris plačiajuosčio ryšio plėtros tikslus: iki 2013 m. suteikti bazinį plačiajuostį
ryšį (iki 30 Mbps) visiems europiečiams, iki 2020 m. suteikti spartų plačiajuostį ryšį (daugiau kaip 30 Mbps) visiems europiečiams ir
iki 2020 m. užtikrinti, kad ne mažiau kaip 50 proc. Europos namų ūkių būtų prisijungę prie ypač spartaus plačiajuosčio ryšio tinklo
(daugiau kaip 100 Mbps). Kad padėtų pasiekti šiuos tikslus, ES įgyvendino įvairias politikos ir reguliavimo priemones ir 2014–
2020 m. laikotarpiu suteikė valstybėms narėms galimybę gauti apie 15 mlrd. EUR iš įvairių finansavimo šaltinių ir įvairiais
finansavimo būdais, įskaitant 5,6 mlrd. EUR paskolų iš Europos investicijų banko. Šio fondo investavimo gairių santrauka pateikta
internete, bendrajai skaitmeninei rinkai skirtame Europos Komisijos tinklalapyje: https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/news/connecting-europe-broadband-fund.
Europos Komisija, J.-C. Junckerio planas – įgyvendinimo padėtis, 2019 m., p. 9: https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/brochure-investment-plan-17x17-mar19_lt.pdf.
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Europos infrastruktūros tinklų plačiajuosčio ryšio fondas – pirmoji investavimo platforma, naudojama
investicijoms į plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą pagal Investicijų planą Europai. Šis fondas sujungia
finansavimą Europos investicijų banko, Europos infrastruktūros tinklų priemonės, nacionalinių skatinamojo
investavimo bankų ir privačių investuotojų lėšomis. Naujasis Plačiajuosčio ryšio fondas padės ES pasiekti
tikslą, kad iki 2020 m. visuose Europos namų ūkiuose būtų užtikrinta 30 megabitų per sekundę spartos
interneto ryšio prieiga, o iki 2025 m. visos mokyklos, transporto centrai, pagrindiniai viešųjų paslaugų teikėjai
ir skaitmenines technologijas intensyviai naudojančios įmonės įgytų prieigą prie 1 gigabito per sekundę
spartos interneto (Europos gigabitinės visuomenės tikslai). Atsižvelgiama į didėjantį poreikį visoje Europoje
finansuoti mažesnio masto, didesnės rizikos plačiajuosčio ryšio diegimo projektus, kuriems šiuo metu
negaunama ES lėšų. Šis fondas siekia sutelkti 500 mln. EUR lėšų investicijoms į plačiajuosčio ryšio plėtrą iki
2020 m., ir iš viso turėtų būti pritraukta 1,0–1,7 mlrd. EUR investicijų. 2019 m. sausio mėn. pasirašyta sutartis
dėl pirmojo šio fondo projekto, pagal kurį Kroatijoje diegiamas aukštos kokybės šviesolaidinių ryšio linijų,
nutiestų iki galutinio paslaugų gavėjo (FTTH), atvirosios prieigos tinklas gyventojams, verslui ir viešojo
administravimo institucijoms Pajūrio-Kalnų apskrities ir Istros regiono kaimo vietovėse – daugiau kaip
135 000 vietovių.

Vertinimas
Atliekant 2018 m. vertinimą gauta įrodymų, kad Europos strateginių investicijų fondas sukūrė akivaizdžios
pridėtinės vertės tenkindamas iki tol nepatenkintus investicijų poreikius ir padėdamas daryti reikalingas
anticiklines investicijas. Žvelgiant iš politinės perspektyvos, šis fondas padėjo pakreipti diskusiją nuo griežto
taupymo prie paramos investicijoms priemonių. Iki 2017 m. pabaigos atliktomis operacijomis Europos
strateginių investicijų fondas parėmė daugiau kaip 750 000 darbo vietų, o iki 2020 m. jų skaičius
turėtų padidėti iki 1,4 mln. Šis fondas 0,6 proc. padidino ES bendrąjį vidaus produktą (BVP), o iki 2020 m.
turėtų jį padidinti 1,3 proc.
Nors ir pagerėjo bendra padėtis makroekonominiu lygmeniu, t. y. sumažintas finansavimo deficitas ir
pagerintos finansavimo sąlygos (ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms), vis dar tebėra didelių ir
neatidėliotinų finansavimo poreikių. Vertinimo duomenys rodo, kad įvairiose politikos srityse yra
nepanaikintų rinkos trūkumų, kurie trukdo investicijoms. Nors pastaruoju metu ES investavimo tempas
spartėja, investicijų rodikliai dar nepasiekė ankstesnių vidurkių. Be to, ir po 2020 m. reikės toliau stengtis
atgaivinti ilgalaikę tvaraus investavimo tendenciją, ypač orientuojantis į dabartinius ir naujus ES politikos
prioritetus.
Vienas iš 2018 m. vertinime akcentuotų trūkumų yra tai, kad reikia skirti daugiau dėmesio ilgalaikiams ES
klimato tikslams. Ši problema sprendžiama 2018 m. išplėtus Europos strateginių investicijų fondo įgaliojimus.
Ne mažiau kaip 40 proc. lėšų pagal Europos strateginių investicijų fondo infrastruktūros ir inovacijų liniją
turėtų būti panaudota klimato politikos veiksmams pagal Paryžiaus susitarimą. Be to, Komisija, naudodamasi
tuo, kad jai atstovaujama Europos investicijų banko ir Europos investicijų fondo valdymo organuose ir šių
priemonių iniciatyviniuose komitetuose, pasistengė užtikrinti, kad Europos investicijų bankas ir Europos
investicijų fondas įgyvendindami finansines priemones nenukryptų nuo ES politikos tikslų, įskaitant socialinio
verslumo rėmimą, jaunimo nedarbo mažinimą, kovą su klimato kaita, kovą su mokesčių vengimu ir skatinimą
laikytis tarptautinių gero mokesčių srities valdymo standartų.
Anksčiau Europos strateginių investicijų fondas rėmė nedaug tarpvalstybinių projektų, nors šių projektų
Europos pridėtinė vertė paprastai yra didelė. Tebėra svarbu užtikrinti plačią geografinę paramos aprėptį visoje
ES, ir ši padėtis pagerinta per keletą fondo veiklos metų. Siekiant suderinamumo, reikia toliau didinti visų trijų
fondo ramsčių papildomumą ir tarpusavio paramą, taip pat mažinti potencialią riziką, kad šis fondas galėtų
konkuruoti su kitomis ES finansinėmis priemonėmis.
2019 m. sausio mėn. Europos Audito Rūmai paskelbė specialiąją ataskaitą (Nr. 03/2019) dėl Europos
strateginių investicijų fondo. Nors bendra šio audito išvada yra tokia, kad šis fondas sėkmingai sutelkė lėšas
svarbioms papildomoms ES investicijoms remti, Audito Rūmai taip pat iškėlė kelis susirūpinimą keliančius
klausimus, be kita ko, ar kai kuriomis šio fondo operacijomis galėjo būti pakeistos kitos Europos investicijų
banko operacijos ir ES finansinės priemonės ir ar dalis fondo paramos skirta projektams, kuriuos būtų buvę
galima finansuoti iš kitų šaltinių ir kitokiomis sąlygomis. Audito Rūmai taip pat pabrėžė, kad reikia toliau
užtikrinti šio fondo remiamų investicijų tolygų geografinį pasiskirstymą.
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Pagal daugiametės finansinės programos dokumentų rinkinį, remdamasi sėkmingu Investicijų plano Europai ir
Europos strateginių investicijų fondo įgyvendinimu, Komisija pasiūlė naują iniciatyvą sutelkti privačiąsias ir
viešąsias investicijas 2021–2027 m. laikotarpiu – programą „InvestEU“. Pagal šią naują programą, siekiant
spręsti Europos Audito Rūmų iškeltas problemas, nustatyti pakeitimai, kad investicinių projektų finansavimas
Europoje ES lėšomis būtų paprastesnis, efektyvesnis ir lankstesnis. Programa „InvestEU“ siekiama ateityje
panaikinti didelį investicijų deficitą svarbiausiose srityse, suteikiant ES biudžeto garantiją, kurios dydis
38 mlrd. EUR. Taip ja bus toliau skatinama kurti darbo vietas, remiamos investicijos ir inovacijos Europos
Sąjungoje. Numatoma iki 2027 m. pabaigos sutelkti apie 650 mlrd. EUR privačiųjų ir viešųjų investicijų visoje
ES ir teikti paramą pagal keturias politikos linijas: tvarios infrastruktūros; mokslinių tyrimų, inovacijų ir
skaitmeninimo; mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ); socialinių investicijų ir įgūdžių.

Europos infrastruktūros tinklų priemonė
Programos tikslai
Siekiant skatinti kurti darbo vietas ir spartinti ekonomikos augimą, ES reikia atnaujintos ir itin našios
infrastruktūros, kuri padėtų sujungti ir susieti ES ir visų jos regionų transporto, telekomunikacijų ir energetikos
sektorius. Tokios jungtys yra būtinos laisvam asmenų, prekių, kapitalo ir paslaugų judėjimui.
Todėl pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę remiamos investicijos į transporto, energetikos ir
skaitmeninę infrastruktūrą, plėtojant transeuropinius tinklus. Šie tinklai palengvina tarpvalstybinius ryšius ir
sąveikumą, skatina didesnę ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą ir padeda kurti konkurencingesnę
socialinę rinkos ekonomiką.
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Konkretūs Europos infrastruktūros tinklų priemonės tikslai:
Europos infrastruktūros tinklų priemonė – transportas


Pašalinti kliūtis, padidinti geležinkelių sąveikumą, sukurti trūkstamas
jungtis ir visų pirma patobulinti tarpvalstybines atkarpas.



Užtikrinti, kad ilgainiui transporto sistemos taptų tvarios ir efektyvios,
siekiant pasirengti numatomiems transporto srautams ateityje ir
suteikti galimybę mažinti visų rūšių transporto priklausomybę nuo
iškastinio kuro, pereinant prie novatoriškų mažo anglies dioksido
kiekio ir efektyvaus energijos vartojimo transporto technologijų, kartu
optimizuojant saugą.



Pasiekti optimalią įvairių transporto rūšių integraciją bei sujungimą ir
padidinti transporto paslaugų sąveikumą, užtikrinant transporto
infrastruktūros prieinamumą.

Europos infrastruktūros tinklų priemonė – energetika


Didinti konkurencingumą skatinant tolesnę energijos vidaus rinkos
integraciją ir elektros energijos bei dujų tinklų tarpvalstybinį
sąveikumą.



Didinti ES energijos tiekimo saugumą.



Prisidėti prie darnaus vystymosi ir aplinkos apsaugos, be kita ko,
integruojant atsinaujinančiųjų išteklių energiją į perdavimo tinklą ir
plėtojant pažangiuosius elektros energijos tinklus ir anglies dioksido
perdavimo tinklus.

Europos infrastruktūros tinklų priemonė – telekomunikacijos


Prisidėti prie transeuropinės skaitmeninių paslaugų infrastruktūros
sąveikumo, sujungiamumo, darnaus diegimo, veikimo ir vystomosios
priežiūros, taip pat koordinavimo Europos lygmeniu.



Prisidėti prie efektyvaus privačiųjų ir viešųjų investicijų srauto
skatinant diegti ir modernizuoti plačiajuosčio ryšio tinklus, taip
padedant pasiekti Europos skaitmeninės darbotvarkės plačiajuosčio
ryšio plėtros tikslus.

Įgyvendinimas ir naujausi pasiekimai
Pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę remiama transeuropinio transporto tinklo plėtra baigiant kurti
tarpvalstybines jungtis, sukuriant trūkstamas grandis ir pašalinant kliūtis. Nuo 2014 iki 2018 m. išrinkti
finansuoti 688 projektai pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonės transporto kryptį, jiems suteikta
22,8 mlrd. EUR ES lėšų ir taip pritraukta iš viso 48 mlrd. EUR investicijų. 2018 m. pagal Europos
infrastruktūros tinklų priemonę suteikta 1,7 mlrd. EUR lėšų ir taip pritraukta iš viso beveik 7 mlrd. EUR
investicijų 88 transporto projektams, daugiausia dėmesio skiriant transeuropiniams tinklams (TEN). Be to,
paskelbtas specialus kvietimas siekiant sutelkti lėšas transporto saugos, skaitmeninimo ir daugiarūšiškumo
reikmėms; tam skirta iš viso 450 mln. EUR lėšų.
Pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonės telekomunikacijų kryptį didinamas sąveikumas diegiant
patikimos tarpvalstybinių skaitmeninių paslaugų infrastruktūros, kuri yra būtina skaitmeninei transformacijai
valstybėse narėse, sistemą. Siekiant didinti sujungiamumą, Europos infrastruktūros tinklų priemone
skatinamos investicijos į plačiajuosčio ryšio tinklų diegimą ir modernizavimą ir suteikiama galimybė prisijungti
prie vietinio aukštos kokybės belaidžio ryšio tinklo vietos bendruomenėse (programa „Wifi4EU“). Skaitmeninių
paslaugų infrastruktūra palengvina tarpvalstybinius viešojo administravimo institucijų, verslo ir piliečių ryšius
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labai įvairiose srityse, tokiose kaip, pavyzdžiui, kibernetinis saugumas, atvirieji duomenys ir e. sveikata. Pagal
2018 m. darbo programą remtas 16 skaitmeninių infrastruktūrų diegimas, veikimas ir vystomoji priežiūra
remiantis ankstesnių metų investicijomis. Europos infrastruktūros tinklų priemonės sistema taip pat papildyta
trimis naujomis dalimis: tai yra e. archyvavimas, išmaniojo duomenų valdymo paslauga „Context Broker“ ir
didelių duomenų kiekių bandymų infrastruktūra (64).
Elektroninei atpažinčiai skirta priemonės dalimi siekiama spręsti valstybių išduodamų elektroninės
atpažinties dokumentų tarpvalstybinio pripažinimo klausimą. Kai ši sistema įdiegiama valstybėje narėje,
tampa įmanomas abipusis tokių nacionalinių tapatybės nustatymo dokumentų pripažinimas tarp
dalyvaujančių valstybių narių. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, ES pilietis gali naudotis viešąja paslauga kitoje
valstybėje narėje pateikęs savo šalies tapatybės dokumentą. 2018 m. pagal Europos infrastruktūros tinklų
priemonę finansuojamas didelio užmojo projektas rengiantis praktiškai naudoti elektroninės atpažinties
dokumentus Nyderlanduose; taip ES piliečiai galės įrodyti savo tapatybę elektroninėmis priemonėmis,
pateikdami savo šalies išduotus dokumentus, kad galėtų naudotis daugiau kaip 200 viešųjų paslaugų, kurios
teikiamos 90 savivaldybių. Šiuo metu tuo gali naudotis Austrijos, Vokietijos ir Belgijos elektroninės atpažinties
dokumentų turėtojai, o ilgainiui tokia galimybė turėtų būti suteikta ir kitų valstybių narių piliečiams (65).
2017 m. paskelbtas Europos infrastruktūros tinklų priemonės transporto srities finansavimo derinimo
kvietimas 2018 m. užbaigtas. Pagal jį, vadovaujantis novatorišku požiūriu, suteiktas bendras preliminarus
1,40 mlrd. EUR biudžetas ES dotacijoms, kurios bus derinamos su Europos strateginių investicijų fondo,
Europos investicijų banko, nacionalinių skatinamojo investavimo bankų arba privačiojo sektoriaus investuotojų
finansavimu. Daugiau kaip 250 mln. EUR bendro finansavimo lėšų bus skirta skatinimui naudoti
alternatyviuosius transporto degalus. Šie projektai apima:


jūrų transporto jungties tarp Svinouiscio uosto Lenkijoje ir Istado uosto Švedijoje ekologizavimą;



vandenilio kuru varomo viešojo transporto infrastruktūros plėtrą Danijoje, Latvijoje ir Jungtinėje
Karalystėje;



suskystintų gamtinių biodujų degalinių tinklo kūrimą keliuose iš pietų Ispanijos į rytų Lenkiją per
Belgiją, Vokietiją, Prancūziją ir Nyderlandus;



miestų ir regioninio susisiekimo maršrutų autobusų elektrifikavimą Kroatijoje, Italijoje, Slovėnijoje ir
Slovakijoje (66).

Pagal šį finansavimo derinimo kvietimą išrinktas finansuoti projektas dėl netaršaus viešojo transporto
paslaugų tinklo, jungiančio Amsterdamą ir Amsterdamo Schipholio oro uostą. Taip bus padedama didinti
transporto daugiarūšiškumą, taigi pereiti nuo iškastinio kuro prie alternatyviųjų degalų naudojimo miestų
transporto mazguose, esančiuose transeuropiniame transporto tinkle aplink Amsterdamą (Šiaurės jūros–
Baltijos jūros, Šiaurės jūros–Viduržemio jūros ir Reino–Alpių koridoriuose).
Pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonės energetikos krypties daugiametes darbo programas nuo
2014 iki 2018 m. iš viso 3,4 mlrd. EUR lėšų skirta 122 veiksmams, kuriais padėta įgyvendinti 91 bendro
intereso projektą (67).
2018 m. pasirašyta sutartis, skirta vienam didžiausių Vokietijos energetikos infrastruktūros projektų
„SuedOstLink“. Pagal šį projektą tiesiami 580 km ilgio (tik požeminiai) aukštos įtampos elektros kabeliai. Ši
elektros linija taps jungtimi, kurią nedelsiant reikia sukurti tarp Vokietijos šiaurėje gaminamų vėjo energijos
išteklių ir šalies pietuose esančių energijos vartojimo centrų. Taip bus užtikrinta geresnė atsinaujinančiųjų
energijos išteklių integracija ir intensyviau vyks tarpvalstybiniai energijos mainai su gretimomis ES
valstybėmis narėmis.

(64)
(65)
(66)
(67)

Europos infrastruktūros tinklų priemonės 2020 m. programos suvestinė, p. 163.
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 2020 m. programos suvestinė, p. 163.
Mobilumo ir transporto generalinis direktoratas, 2018 m. metinė veiklos ataskaita, p. 34.
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 2020 m. programos suvestinė, p. 163.
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Taip pat 27 mln. EUR dotacija skirta paramai tiesiant naują Rumunijos vidaus elektros liniją (400 kV) tarp
Černavodės ir Stilpu – tai padės didinti Bulgarijos ir Rumunijos elektros tinklų sujungimo pajėgumą ir labiau
integruoti iš Juodosios jūros pakrantės tiekiamą vėjo energiją.
Be to, pasirašytas susitarimas dėl dotacijos siekiant padėti Kipre pradėti naudoti gamtines dujas pagal
projektą „CyprusGas2EU“ (ES parama – 101 mln. EUR). Taip bus panaikinta dabartinė Kipro energetinė
izoliacija ir paįvairintas energijos išteklių tiekimas šiam regionui, iki tol turėjusiam iš esmės tik vieną pagrindinį
tiekimo šaltinį, taip pat bus padedama mažinti oro taršą ir išmetamus teršalų kiekius, nes bus galima elektros
gamybai vietoj mazuto naudoti dujas. Be to, padidės energetinis saugumas ir kainų konkurencingumas (68).
2018 m. suteikta 578 mln. EUR dotacija (didžiausia kada nors suteikta dotacija energetikai pagal Europos
infrastruktūros tinklų priemonę) remiant Prancūzijos–Ispanijos energetikos tinklų jungties Biskajos įlankoje
statybą. Naująja elektros tinklų jungtimi Iberijos pusiasalis bus labiau integruotas į elektros energijos vidaus
rinką. Pagal šį projektą, kuris apima 280 km ilgio jūros ruožą, naudojant inovacinius technologinius
sprendimus tiesiamas elektros tinklo maršrutas per Kapbretono kanjoną ir Prancūzijos sausumos ruožą –
visiškai po žeme. Ši nauja jungtis abiejų šalių tinklų sujungimo pajėgumą padidins beveik du kartus – nuo
2 800 iki 5 000 megavatų, ir padės Ispanijai pasiekti 10 proc. tinklų sujungimo tikslą (dabartinis jos lygis –
6 proc.). Tokia didelė pažanga padės geriau integruoti energiją iš atsinaujinančiųjų išteklių, taip greičiau
pereinant prie švarios energetikos ir padedant vykdyti susijusią ES politiką.
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2016 m. Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris paskelbė iniciatyvą „WiFi4EU“, kuri yra bendrosios skaitmeninės
rinkos strategijos dalis. Tai programa, pagal kurią naujomis priemonėmis padedama europiečiams tenkinti
didėjančius sujungiamumo poreikius ir didinti Europos konkurencingumą. Iniciatyva „WiFi4EU“ siekiama visoje
ES suteikti piliečiams ir svečiams galimybę naudotis kokybiška interneto prieiga nemokamose viešosiose
belaidžio interneto (Wi-Fi) zonose, esančiose viešosiose erdvėse, pavyzdžiui, parkuose, aikštėse,
visuomeniniuose pastatuose, bibliotekose ir sveikatos centruose. Bus skiriami Europos Komisijos finansuojami
čekiai (kiekvieno iš jų suma 15 000 EUR) siekiant padėti beveik 9 tūkstančiams visos ES, Norvegijos ir
Islandijos savivaldybių įrengti viešąsias belaidžio interneto zonas šiuose visuomeninio gyvenimo centruose,
naudojantis belaidžio interneto prieigą įrengiančių įmonių paslaugomis (69).
Pirmas kvietimas teikti paraiškas pagal programą „WiFi4EU“ paskelbtas 2018 m. lapkričio mėn., taip gauta
daugiau kaip 13 000 savivaldybių paraiškų iš visos Europos ir suteikta 2 800 čekių (70).

Vertinimas
Atliekant Europos infrastruktūros tinklų priemonės vertinimą (71) nustatyta, kad transporto, energetikos ir
telekomunikacijų susiejimas per bendrą finansavimo sistemą suteikė galimybę pasiekti masto ekonomiją
programos lygmeniu, vadovaujant vienai vykdomajai įstaigai ir atliekant bendras procedūras. Tačiau projektų
lygmeniu Europos infrastruktūros tinklų priemone nepasiekta pakankamai sąveikų, kurias tikėtasi pasiekti.

(68)
(69)
(70)
(71)

Europos infrastruktūros tinklų priemonės 2018 m. programos suvestinė, p. 7.
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 2018 m. programos suvestinė, p. 5.
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 2018 m. programos suvestinė, p. 5.
Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos
infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) laikotarpio vidurio vertinimas“, COM(2018) 66 final, 2018 2 14, p. 9.
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Per šį vertinimą nustatytais faktais remtasi rengiant pasiūlymą dėl naujos kartos Europos infrastruktūros
tinklų priemonės, ypač didelę reikšmę teikiant supaprastinimui, didesniam lankstumui ir geresnei veiklos
rezultatų stebėsenai (72).
Dėl būsimų ES ekonomikos uždavinių, susijusių su siekiais mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro ir didinti
skaitmeninimą, didės transporto, energetikos ir skaitmeninio sektoriaus konvergencija. Galimos sąveikų sritys
yra, pavyzdžiui, autonominis susisiekimas, netaršus susisiekimas naudojant alternatyviuosius degalus,
energijos kaupimas ir pažangieji elektros energijos tinklai. Šias sąveikas siekiama didinti pasiūlymu dėl
Europos infrastruktūros tinklų priemonės po 2020 m. (73): skatinant pradėti ne vieną, o daugiau sektorių
apimančius projektus, viena iš paskatų bus galimybė taikyti didžiausią atitinkamų sektorių bendro
finansavimo normą. Be to, kiekviename iš šių sektorių tinkamomis finansuoti išlaidomis galės būti laikomi ir
tam tikri papildomi kito sektoriaus elementai, pavyzdžiui, atsinaujinančiosios energijos gamyba pagal
transporto projektą. Siekiant paskatinti teikti pasiūlymus, apimančius kelis sektorius, ir teikti jiems pirmenybę,
siūlomo veiksmo sąveikų aspektas bus vertinamas pagal sutarties sudarymo kriterijus. Sąveikos bus
pasiekiamos bendromis darbo programomis ir bendru finansavimu visuose trijuose sektoriuose. Numatoma,
kad tam tikrų rūšių veikla, kuri dabar vykdoma pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonės
telekomunikacijų kryptį, ateityje bus vykdoma pagal naująją Skaitmeninės Europos programą.

(72)
(73)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės, kuriuo panaikinami
reglamentai (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014, COM(2018) 438, 2018 6 6, p. 8–9.
Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės, kuriuo panaikinami
reglamentai (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014, COM(2018) 438, 2018 6 6, p. 2.
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Įmonių konkurencingumas ir mažosios bei vidutinės įmonės
Programos tikslai
Įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa apima paramos mažosioms įmonėms
veiksmus – dotacijas, finansines priemones ir paramos paslaugas.

2014–2020 m.
Mažosios ir vidutinės įmonės
kuria 85 proc. visų naujų
darbo vietų

2,4 mlrd.
EUR

99 proc. visų įmonių yra
mažosios ir vidutinės įmonės

Pagalba Europos įmonėms visiškai realizuoti savo
galimybes

Galimybės
gauti finansavimą

Galimybės
patekti į rinkas

Verslo sąlygų
gerinimas

Verslumas

Šaltinis – Europos Komisija.

Pagal šią programą mažųjų ir vidutinių įmonių galimybės gauti finansavimą didinamos dviem finansinėmis
priemonėmis – paskolų garantijų priemone ir augimui skatinti skirta nuosavo kapitalo priemone. Abi šias
priemones valdo Europos investicijų fondas. Jos teikia galimybę lengviau gauti paskolas ir nuosavo kapitalo
finansavimą rizikingesnėms mažosioms įmonėms, kurios kitaip nepajėgtų gauti reikiamo finansavimo.

Įgyvendinimas ir naujausi pasiekimai
Nuo 2015 m., taip pat pagal Investicijų planą Europai, padidintos finansavimo pagal paskolų garantijų
priemonę galimybės naudojantis Europos strateginių investicijų fondo parama. Pradiniame etape telktos
lėšos 2017 m. paverstos nuolatiniu priedu prie paskolų garantijų priemonės biudžeto – šią 550 mln. EUR
sumą skiria Europos strateginių investicijų fondas. Tai suteikė galimybę 2018 m. kur kas daugiau finansuoti
rizikingesnes, mažesnes įmones, įskaitant pradedančiąsias įmones (startuolius), kurioms sunkiausia gauti
finansavimą, nes jos laikomos rizikingesnėmis arba neturi pakankamai turto, kurį galėtų įkeisti. Per 2018 m.
Europos investicijų fondas pasirašė 36 susitarimus dėl paskolų garantijų, kurių bendra suma 387 mln. EUR; 33
iš šių susitarimų buvo kartu remiami ir Europos strateginių investicijų fondo, ir pagal paskolų garantijų
priemonę (74). Pagal šiuos susitarimus kartu su tais, kurie pasirašyti ankstesniais metais, iki 2018 m.
rugsėjo mėn. pabaigos daugiau kaip 381 000 mažųjų įmonių galėjo gauti finansinę paramą, siekiančią
daugiau kaip 20 mlrd. EUR.
(74)

Įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programos (COSME) suvestinė, p. 2.
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Pagal augimui skatinti skirtą nuosavo kapitalo priemonę susitarimų pasirašymas užtruko ilgiau, nes
nuosavam kapitalui taikomi sudėtingesni išsamaus patikrinimo ir lėšų rinkimo procesai. 2018 m. pabaigoje
Europos investicijų fondas pagal augimui skatinti skirtą nuosavo kapitalo priemonę jau buvo investavęs iš viso
163,5 mln. EUR sumą į 14 fondų (75). Penki iš jų buvo kelių etapų fondai, kuriuose kartu taikyta ankstyvojo
etapo nuosavo kapitalo priemonė „InnovFin“ (76) pagal programą „Horizontas 2020“.
Europos įmonių tinklas remia mažųjų Europos įmonių tarptautinimą konsultavimo paslaugomis ir pagalba
susirasti verslo, technologijų ir inovacijų srities partnerių užsienyje. Šio tinklo paslaugomis gali naudotis
mažesnės ES ir kitų programoje dalyvaujančių šalių įmonės per 607 tarpininkaujančias organizacijas. 2018 m.
šio tinklo paslaugomis padėta apie 250 000 mažųjų ir vidutinių įmonių plėsti verslą už savo šalies ribų, taip
pat padėta surengti apie 75 000 susitikimų tarp mažųjų įmonių verslo bendradarbiavimo tikslais, po kurių jos
tarpusavyje pasirašė 2 611 susitarimų dėl tarptautinės partnerystės (77). Atnaujintomis šio tinklo
konsultacinės paramos paslaugomis 2018 m. padėta 1 796 mažosioms ir vidutinėms įmonėms didinti savo
konkurencingumą ir inovacinę veiklą. Pradėjo dirbti Europos įmonių tinklo patarėjai veiklos plėtros klausimais,
kaip numatyta Komisijos pradedančiųjų ir veiklą plečiančių įmonių iniciatyvoje (78): šiuo tikslu vykdomas
konkretus veiksmas 56 ES regionuose, padedant veiklą plečiančioms įmonėms įveikti augimo kliūtis. Parengta
nauja strateginė Europos įmonių tinklo vizija siekiant užtikrinti, kad jame būtų toliau teikiamos paslaugos
tenkinant būsimus mažųjų įmonių poreikius.
Mažosios įmonės labai vertina šį tinklą ir jo paramą: 89 proc. mažųjų ir vidutinių įmonių tikisi, kad dėl
šios paramos pagerės jų padėtis rinkoje. Be to, beveik viena iš dviejų įmonių mano, kad jos konkurencingumą
sustiprins inovacijos, kurių daugiau pasiekiama su šio tinklo pagalba. Beveik 6 iš 10 įmonių įvertino, kad šio
tinklo paslaugos padės joms išlaikyti esamas arba kurti naujas darbo vietas.
Pagal programą „Erasmus“ jauniems verslininkams organizuojami kasmetiniai kvietimai teikti pasiūlymus. Nuo
programos „Erasmus“ jauniems verslininkams pradžios vykdytų mainų tarp pradedančiųjų ir patyrusių
verslininkų visoje Europoje skaičius 2018 m. jau pasiekė 7 000 (79). Siekiant pabandyti išplėsti programos
„Erasmus“ jauniems verslininkams geografinę aprėptį, į ją įtraukiant naujas vietas už Europos ribų, 2018 m.
balandžio mėn. pradėtas įgyvendinti 24 mėnesių trukmės bandomasis projektas „Programa „Erasmus“
jauniems verslininkams visame pasaulyje“.
Pagal Įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programą taip pat įvairiais būdais padedama
sudaryti geresnes pagrindines sąlygas ES įmonių konkurencingumui. Šia programa pagal tarptautinę
iniciatyvą „Cluster Go“ 2018 m. suteikta galimybė sudaryti 25 ES klasterių partnerystės grupes, padedant 134
Europos klasteriams plėsti veiklą tarptautiniu mastu, nes tai naudinga juose dalyvaujančioms mažosioms ir
vidutinėms įmonėms (80). Šioje iniciatyvoje dalyvaujantys klasteriai ir mažosios įmonės skatinami prisijungti
prie pasaulinių vertės grandinių ir susirasti strateginių partnerių už Europos ribų. 2018 m. sudarytos devynios
strateginės Europos klasterių partnerystės grupės siekiant pažangiosios specializacijos ir investicijų. Šios
partnerystės grupės sutelkė 57 klasterius iš visos Europos ir pasiekė daugiau kaip 6 000 mažųjų ir vidutinių
įmonių.
Europos klasterių bendradarbiavimo platforma (81) virto pagrindiniu centru, kuris palengvina klasterių
bendradarbiavimą ES ir pasauliniu lygmenimis. Ji sutelkė daugiau kaip 930 klasterių organizacijų ir pasiekė
apie 100 000 mažųjų įmonių. 2018 m., dalyvaujant Europos klasterių bendradarbiavimo platformai, padėta
surengti daugiau kaip 1 100 tarptautinių partnerių paieškos susitikimų tarp klasterių, taigi ji tapo svarbia ES
priemone, kuria remiamas tokių įmonių tarptautinimas.

(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
(80)
(81)

Įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programos (COSME) suvestinė, p. 2.
http://www.eif.europa.eu/what_we_do/equity/single_eu_equity_instrument/innovfin-equity/index.htm
Įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programos (COSME) suvestinė, p. 3.
Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos
ateities lyderiai: pradedančiųjų ir veiklą plečiančių įmonių iniciatyva“, COM(2016) 733 final, 2016 11 22, https://eurlex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=COM%3A2016%3A733%3AFIN.
Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis direktoratas, 2018 m. metinė veiklos ataskaita, p. 16.
Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis direktoratas, 2018 m. metinė veiklos ataskaita, p. 18.
https://www.clustercollaboration.eu/eu-initiative/cluster-excellence-calls
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Vertinimas
Atlikus Įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programos vertinimo tyrimą (82) nustatyta, kad
ši programa yra sėkmingai derinama prie kintančių Europos mažųjų įmonių poreikių ir labai aktuali visuomenei
dėl savo prioritetų – užimtumo galimybių didinimo ir ekonomikos augimo skatinimo. ES dimensija yra labai
svarbi šios programos dalis ir turi lemiamą reikšmę vykdant daugumą jos veiksmų. Šia programa sėkmingai
padėti pagrindai, kad būtų galima pasiekti norimus rezultatus. Šios programos pranašumas – naudojimasis
organizacijomis tarpininkėmis (finansų tarpininkais, Europos įmonių tinklo nariais, pagal programą „Erasmus“
jauniems verslininkams tarpininkaujančiomis organizacijomis ir klasterių organizacijomis). Pagal šią programą
naudojamasi tų vietos tarpininkų artumu mažosioms įmonėms, ir programos paslaugos lengviau susiejamos
su tų nacionalinio ir regioninio lygmens tarpininkų teikiamomis paslaugomis. Paramos gavėjų atsiliepimai
apskritai yra teigiami, dauguma nurodo, kad jų dalyvavimo išlaidų ir naudos santykis yra geras. Europinė
dimensija teikia pridėtinės vertės šiai programai.
Tame tyrime pateikta pasiūlymų, kaip ištaisyti programos vykdymo trūkumus: reikėtų mažinti biudžeto
išskaidymą daugybei smulkių veiksmų, kad padidėtų efektyvumas ir ekonominis efektyvumas; taip pat reikėtų
centriniu lygmeniu teikti stebėsenos duomenis, kuriais būtų galima strategiškai pagrįsti įgyvendinimo procesą.
Šios programos veikla iš esmės nesutampa su jokiomis kitomis politikos iniciatyvomis ES, nacionaliniu ir
regioniniu lygmenimis, tačiau būtų galima didinti kai kurių veiksmų sąveikas ir papildomumą su kitais ES,
nacionaliniais ir regioniniais veiksmais.
Šiuo tyrimu naudotasi rengiant pasiūlymus dėl vėlesnių programų pagal laikotarpio po 2020 m. daugiametę
finansinę programą. Įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa (išskyrus finansines
priemones) bus įtraukta į naują programą, vadinamą bendrosios rinkos programa (83). Pagal naująją programą
bus remiami konkrečių rūšių veiksmai konkurencingumo didinimo (ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms),
standartizacijos, vartotojų apsaugos, kovos su pinigų plovimu, konkurencijos, finansinės atskaitomybės ir
audito, veterinarijos ir fitosanitarijos priemonių taikymo maisto grandinėje ir Europos statistikos srityse. Šios
programos finansinės priemonės bus įtrauktos į naują „InvestEU“ fondą, vienoje vietoje sutelksiantį ES skolos
ir nuosavo kapitalo finansavimą.

PROGRAMA „ERASMUS+“
Programos tikslai
„Erasmus+“ – pavyzdinė ES programa, kuria remiamas ir stiprinamas Europos švietimas, mokymas, jaunimas
ir sportas. „Erasmus+“ ir jos pirmtakės programos jau tris dešimtmečius teikia jaunimui, studentams,
profesijos besimokantiems asmenims ir suaugusiesiems judumo galimybių, kad jie galėtų studijuoti, mokytis,
įgyti patirties ir užsiimti savanoriška veikla užsienyje, Europoje arba už jos ribų. Programa „Erasmus+“ atlieka
svarbų vaidmenį remiant bendradarbiavimą tarp universitetų, mokyklų, profesinio mokymo teikėjų,
jaunimo ir sporto organizacijų, taip pat teikia mokymosi galimybių būsimiems mokytojams ir profesinio
tobulėjimo galimybių mokytojams bei mokyklų vadovams. Ši programa skatina profesijos besimokančių
asmenų ir profesinio rengimo bei mokymo sistemos darbuotojų, taip pat suaugusiųjų švietimo sektoriaus
darbuotojų judumą ir remia tarptautinimą per strateginės partnerystės ryšius, įgyvendinant Rygos išvadose
dėl profesinio rengimo ir mokymo ir Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkėje nustatytus prioritetus.

(82)
(83)

Programos COSME tarpinis vertinimas – galutinė ataskaita. COSME tarpinio vertinimo tikslu atliktas pagalbinis išorės tyrimas.
Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios rinkos, įmonių, įskaitant mažas ir vidutinio dydžio įmones,
konkurencingumo ir Europos statistikos programos, kuriuo panaikinami Reglamentai (ES) Nr. 99/2013, (ES) Nr. 1287/2013, (ES)
Nr. 254/2014, (ES) Nr. 258/2014, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 2017/826, COM(2018) 441, 2018 6 7.
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Parama švietimui ir mokymui


Veikla siekiant iki 2025 m. sukurti Europos švietimo erdvę.



Bendrųjų kompetencijų ir įgūdžių gerinimas siekiant kurti darnesnę
visuomenę, visų pirma didinant judumą mokymosi tikslais ir
bendradarbiaujant su darbo rinka.



Skatinimas gerinti švietimo ir mokymo įstaigų kokybę, su
inovacijomis susijusios jų kompetencijos didinimas ir jų veiklos
tarptautinimas.



Novatoriškos politikos raidos, dialogo politikos klausimais ir
įgyvendinimo procesų skatinimas bei keitimasis žiniomis švietimo,
mokymo ir jaunimo srityse.



Informuotumo apie mokymosi visą gyvenimą srities svarbą
didinimas.



Švietimo ir mokymo tarptautinio aspekto rėmimas.



Kalbų mokymas ir mokymasis.



Mokymo ir mokslinių tyrimų Europos integracijos srityje skatinimas
vykdant „Jean Monnet“ veiklą.

Jaunimas


Jaunimo bendrųjų kompetencijų ir įgūdžių gerinimas, ypač suteikiant
daugiau judumo galimybių neformaliojo mokymosi tikslais.



Intensyvesnis jaunimo srities organizacijų bendradarbiavimas.



Jaunimo veiklos tarptautinio aspekto rėmimas ir jaunimo darbuotojų
bei organizacijų vaidmens didinimas.

Sportas


Kova su tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėmis sąžiningumui sporte.



Parama geram sporto valdymui ir dvikryptei sportininkų karjerai.



Savanoriškos veiklos sporto srityje skatinimas.

Įgyvendinimas ir naujausi pasiekimai
2018 m. vykdant visus šios programos veiksmus ypač daug dėmesio skirta veiklai, kuria remiama socialinė
įtrauktis ir lygybė švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse, pagal Paryžiaus deklaraciją dėl pilietiškumo ir
bendrų laisvės, tolerancijos ir nediskriminavimo vertybių skatinimo pasitelkiant švietimą ir pagal Komisijos
Trečiųjų šalių piliečių integravimo veiksmų planą.
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2018 m. įrodytas programos „Erasmus+“ lankstumas siekiant konkrečių politikos prioritetų įvairaus pobūdžio
veiksmais.

800 000
Asmenų,
2018 m.
pasinaudojusių
galimybėmis
mokytis, dirbti
arba užsiimti
savanoriška
veikla užsienyje,
skaičius (nuo
programos
pradžios –
10 mln.)

320 000
Aukštųjų
mokyklų
studentų
judumo
veiklos
2018 m.
dalyvių
skaičius.

13 000
Su darbu
susijusios
judumo veiklos
dalyvių
skaičius
(2018 m.
gruodžio mėn.)

47 000
Mokymosi visą
gyvenimą
elektroninės
platformos
naudotojų
skaičius
(2018 m.
gruodžio mėn.)

55 000
„Erasmus+“ mobiliosios
programėlės
parsisiuntimų skaičius
(2018 m. gruodžio mėn.)

172 000
Su profesiniu
rengimu ir
mokymu
susijusios
judumo
veiklos
2018 m.
dalyvių
skaičius.

Aukštojo mokslo srityje 2018 m. prioritetai buvo studentų žinių ir įgūdžių kokybės gerinimas ir aktualumo
didinimas, geresnis naudojimasis informacinėmis ir ryšių technologijomis (IRT), aukštojo mokslo sistemų
įtraukumo didinimas ir geresnės aukštojo mokslo įstaigų sąsajos su darbdaviais arba socialinėmis įmonėmis.
2018 m. aukštųjų mokyklų studentų judumo veikloje dalyvauta daugiau kaip 320 000 kartų.
Mokyklinio ugdymo srityje teikta pirmenybė pedagoginių profesijų profilio gerinimui, skatinimui įgyti
bendrąsias kompetencijas (pavyzdžiui, sprendžiant nepakankamo matematikos, gamtos mokslų ir raštingumo
įgūdžių įgijimo problemą) ir paramai daugiakalbėms klasėms. 2018 m. mokykloms tapo lengviau dalyvauti
programoje „Erasmus+“, kai į šią programą įtraukta naujos formos mokyklų mainų partnerystės veikla. To
rezultatas – 40 proc. didesnis išrinktų projektų skaičius šiame sektoriuje. Mokytojai taip pat gali, prisijungę prie
„eTwinning“ bendruomenės, vykdyti bendradarbiavimo su kitų šalių mokyklų klasėmis projektus ir taip įgyti
profesinio tobulėjimo (internetu ir tiesioginiuose susitikimuose) galimybių bei pelnyti savo darbo pripažinimą.
Nuo iniciatyvos „eTwinning“ pradžios 2005 m. joje jau dalyvavo 640 000 naudotojų ir 218 000 mokyklų.
2018 m. užregistruota 103 000 naujų naudotojų ir pradėta 14 000 projektų.
Profesinio rengimo ir mokymo srityje pagal programą „Erasmus+“ remiama verslo ir švietimo sričių
partnerystės plėtra siekiant skatinti visų formų mokymąsi darbo vietoje, ypač daug dėmesio skiriant
pameistrystei, taip pat bendrų kvalifikacijų ir mokymo programų rengimui atsižvelgiant į konkrečių sektorių
įgūdžių poreikius dabar ir ateityje. Nuo 2018 m. į programą „Erasmus+“ įtraukus „ErasmusPro“ (84) veiklą,
skatinamas dalyvių, atitinkančių dalyvavimo kriterijus, ilgalaikis (3–12 mėnesių trukmės) judumas. Taip toks
judumas padidintas daugiau kaip 60 proc. (2014–2017 m. laikotarpiu per metus dalyvavo vidutiniškai 8 000,
o 2018 m. – beveik 13 000 asmenų).
Siekiant socialinės įtraukties ir lygybės, pagal programą „Erasmus+“ remiami veiksmai, kuriais siekiama
užkirsti kelią smurtiniam radikalėjimui ir remti demokratines vertybes, pagrindines teises, kultūrų tarpusavio
supratimą ir aktyvų pilietiškumą, skatinti palankių sąlygų neturinčių besimokančių asmenų (įskaitant migrantų
kilmės asmenis) įtrauktį ir kartu neleisti atsirasti diskriminacinei praktikai bei su ja kovoti. Pagal sportui skirtą
programos dalį toliau remiamos iniciatyvos kovoti su tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėmis sąžiningumui
sporte, pavyzdžiui, dopingo vartojimu, susitarimais dėl varžybų baigties ir smurtu, taip pat su visokio pobūdžio
netolerancija ir diskriminacija. Skatinamas geras sporto valdymas, dvikryptė sportininkų karjera ir savanoriška
veikla sporto srityje, kartu didinant socialinę (taip pat pabėgėlių ir migrantų) įtrauktį.
Be to, suaugusiųjų švietimo srityje 2018 m. prioritetas buvo gerinti ir didinti kokybiško mokymosi galimybių
pasiūlą žemos kvalifikacijos arba menkų įgūdžių suaugusiesiems pagal jų poreikius, kad jie įgytų raštingumo,
skaičiavimo arba skaitmeninių įgūdžių, be kita ko, patvirtinant savaiminiu ir neformaliuoju mokymusi įgytus
įgūdžius. Taip pat akcentuojamas šio sektoriaus prioritetas yra pedagogų darbuotojų kompetencijos plėtra ir
tobulinimas.
(84)

https://europa.eu/youth/node/50165_lt
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Suaugusiųjų mokymasis. Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninė platforma turi daugiau kaip 47 000
registruotų naudotojų, ir jos naudotojų skaičius labai padidėjo 2018 m. (38 proc. daugiau per vienus metus). Ši
platforma – daugiakalbė, atviros narystės bendruomenė suaugusiųjų mokymosi srities profesionalams,
įskaitant suaugusiųjų mokytojus ir instruktorius, konsultavimo ir paramos darbuotojus, tyrėjus, mokslininkus ir
politikos formuotojus.
Programos „Erasmus+“ tarptautiniu lygmeniu toliau teikta judumo galimybių aukštųjų mokyklų darbuotojams,
studentams, jaunimui ir jaunimo darbuotojams, vykdant mainus tarp Europos ir viso pasaulio ir ypač daug
dėmesio skiriant paramai tolesniam Europos kaimynystės regiono (Vakarų Balkanų, Rytų partnerystės (85)
šalių ir pietinių Viduržemio jūros regiono šalių) vystymuisi. 2018 m. sausio 18 d. Komisija priėmė Skaitmeninio
švietimo veiksmų planą (86), apimantį formaliojo švietimo sritis, su konkrečiais mokykliniam ugdymui,
profesiniam rengimui bei mokymui ir aukštajam mokslui skirtais veiksmais. Šiame plane nustatyti trys
prioritetai siekiant užtikrinti, kad skaitmeninės technologijos būtų tikslingai naudojamos mokymo ir mokymosi
inovacijoms ir tobulinimui. 11 šio plano veiksmų apima paramą didelio pajėgumo plačiajuosčio ryšio plėtrai
visose mokyklose, Europos skaitmeninio aukštojo mokslo ir sustiprinto bendradarbiavimo platformos kūrimą ir
mokymo programų parengimą siekiant ugdyti skaitmeninius bei verslumo įgūdžius ir didinti informuotumą
apie saugumą internete.
„Erasmus+“ mobilioji programėlė ir toliau buvo viena bendra skaitmeninė prieiga, padedanti programos
dalyviams ir ja besidominčiam jaunimui susirasti viską, ką jiems reikia žinoti apie galimybes išvykti į užsienį
dalyvaujant „Erasmus+“. Per šią programėlę teikiama informacija, patarimai, pranešimai ir kitos paslaugos
padedant lengviau organizuoti savo judumo laikotarpius. 2018 m. ši programėlė parsisiųsta ir įdiegta beveik
30 000 kartų, taigi iš viso parsisiųsta jau daugiau kaip 55 000 kartų nuo jos veikimo pradžios (2017 m.
vidurio). Taip pat pradėta diskutuoti apie tai, kaip reikėtų gerinti ir plėsti internetinių paslaugų pasiūlą
studentams jų judumo mokymosi tikslais laikotarpiu užsienyje: be kita ko, šią programėlę galima patobulinti,
kad ji veiktų kaip platesnės bendros paslaugų prieigos vietos internete judiems studentams dalis.
Dalyvaujančios „Erasmus+“ nacionalinės agentūros toliau įgyvendina sektinų pavyzdžių iniciatyvą (87) – tai yra
tinklas, kuriame teigiamais sektinais pavyzdžiais padedama išvengti radikalėjimo, vedančio prie smurtinio
ekstremizmo. 2017 m. pradėta pirmoji bandomoji veikla, o per 2018 m. ši iniciatyva įgijo platesnę dimensiją
(pvz., 2018 m. kovo mėn. Italijoje įvyko sėkmingas sektinų pavyzdžių iniciatyvos pradžios renginys). Kartu su
šia iniciatyva, kurią įgyvendina „Erasmus+“ nacionalinės agentūros, Komisija taip pat skatina sektinais
pavyzdžiais grindžiamą požiūrį pagal programos „Erasmus+“ kvietimą teikti pasiūlymus, susijusius su socialine
įtrauktimi.
2018 m. pradžioje pradėta kūrybiškumo ir kritinio mąstymo skatinimo aukštajame moksle iniciatyva siekiama
tarptautiniu mastu sukurti ir išbandyti tokią vertinimo priemonę, kuri padėtų lavinti ir vertinti studentų
kūrybinio ir kritinio mąstymo įgūdžius aukštųjų mokyklų fakultetuose. Pagal programą „Erasmus+“ Komisija
finansuoja pirmąjį šio projekto etapą, kuriame aukštųjų mokyklų darbuotojai įtraukiami į kūrybiškumo ir
kritinio mąstymo aktualizavimo veiklą ir renkami pedagoginių užduočių bei studentų darbų pavyzdžiai,
parodantys, kaip studentai galėtų atskleisti šiuos įgūdžius įvairiomis aplinkybėmis.

Vertinimas
2014–2020 m. programos „Erasmus+“ laikotarpio vidurio vertinimas (88), kurį atliekant vertinta šios
programos įgyvendinimo pažanga ir jos pirmtakių programų ilgalaikis poveikis, parodė, kad dabartinė
programa „Erasmus+“ teikia unikalių rezultatų švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse ir yra labai
vertinama tiek suinteresuotųjų subjektų, tiek visuomenės. Vertinime akcentuota didelė Europos pridėtinė vertė,
kurią suteikė programa „Erasmus+“ ir jos pirmtakės programos. Taip pat akcentuotas teigiamas poveikis, kuris
patiriamas dėl integruoto šios programos, apimančios mokymąsi visomis aplinkybėmis, pobūdžio.

(85)
(86)
(87)
(88)

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/eastern-partnership_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_lt
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/role-models-promoting-common-values_en
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EN/COM-2018-50-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
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Vertinime taip pat nurodyta, kokias sritis reikėtų tobulinti; visų pirma, dėl programos aktualumo šiame
vertinime pažymima, jog reikia, kad „Erasmus+“ geriau pasiektų mažiau galimybių turinčius asmenis, būtų
palengvintas mažesnių organizacijų dalyvavimas, taigi programa taptų įtraukesnė, ir reikia aktyviau imtis
priemonių siekiant padėti (visų pirma jaunesnėms kartoms) geriau suprasti Europos integraciją ir ugdyti
priklausymo Europai jausmą; siekiant veiksmingumo, turėtų būti didinamas „Erasmus+“ veiklos mastas tuose
sektoriuose, kuriuose pasiekiama geriausių rezultatų, tačiau kurie iki šiol finansuoti palyginti nedaug
(pavyzdžiui, mokyklinio ugdymo, profesinio rengimo bei mokymo ir jaunimo sektoriai) – tai taip pat padėtų
stiprinti šios programos įtraukumo aspektą; siekiant efektyvumo, turėtų būti toliau paprastinamos „Erasmus+“
paraiškų ir ataskaitų teikimo procedūros, kad sumažėtų administracinė našta paramos gavėjams, ir reikėtų
toliau tobulinti internetu atliekamas šios programos procedūras.
Audito Rūmai savo specialiojoje ataskaitoje (89) dėl judumo pagal programą „Erasmus+“ taip pat padarė
išvadą, kad ši programa yra gerai žinomas ir sėkmingas ES „firminis ženklas“. „Erasmus+“ yra labai svarbi
didinant judumą mokymosi tikslais užsienyje ir turi teigiamą poveikį jos dalyvių požiūriui į ES. Audito Rūmų
nustatyta sritis, kurią reikėtų tobulinti, yra novatoriška studentų paskolų garantijų sistema. Audito Rūmai taip
pat rekomendavo nustatyti rodiklius, kurie geriau apimtų programos tikslus.
Į šiuos pasiūlymus dėl to, ką reikėtų patobulinti, Komisija atsižvelgė siūlomoje būsimoje ES švietimo,
mokymo, jaunimo ir sporto programoje „Erasmus“ (90) pagal 2021–2027 m. daugiametę finansinę
programą. Pagal naująją programą bus ypač siekiama didinti visų kategorijų besimokančiųjų asmenų judumą
ir mainus, didinti pastangas pasiekti tuos besimokančiuosius asmenis, kurie turi mažiau galimybių, ir didinti
galimybes bendradarbiauti, taip pat mažesnėms organizacijoms. Naująja programa bus siekiama
racionalizuoti kai kuriuos dabartinius veiksmus ir padidinti jų tikslingumą. Pavyzdžiui, kai kurie veiksmai bus
tikslingai orientuoti į veiklą, kuria skatinama didinti kompetencijas perspektyviose srityse; kitais veiksmais bus
siekiama skatinti švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto sričių inovacijas; „Jean Monnet“ veikla bus iš dalies
perorientuota į platesnes besimokančiųjų asmenų grupes; bus stiprinami veiksmai suaugusiųjų mokymosi
sektoriuje. Kartu pagal siūlomą programą kai kurie dabartiniai veiksmai priderinami ir imamasi naujų
priemonių (pavyzdžiui, trumpalaikio ir grupių judumo bei virtualiojo bendradarbiavimo), didinant programos
įtraukumą.

Kiekvienas į programą „Erasmus+“ investuotas euras –
investicija į mūsų ateitį, į jaunimo ateitį ir į Europos idėją.
Negaliu įsivaizduoti geresnės investicijos, nei investicija į
šiuos būsimus lyderius.
„Erasmus“ mainams užsienyje – trisdešimt metų. Komisija pristato mobiliąją programėlę jubiliejui paminėti:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1574_lt.htm.

Europos solidarumo korpusas
Programos tikslai
Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris savo 2016 m. pranešime apie Sąjungos padėtį paskelbė apie Europos
solidarumo korpuso sukūrimą. Europos solidarumo korpusas teikia galimybių 18–30 metų jaunimui dalyvauti
labai įvairioje solidarumo veikloje visoje ES. Siekiama sukurti 100 000 tokių galimybių iki 2020 m. pabaigos.

(89)
(90)

Europos Audito Rūmai, Specialioji ataskaita Nr. 22/2018 „Judumas pagal programą „Erasmus+“: milijonai dalyvių ir daugialypė
Europos pridėtinė vertė, tačiau veiksmingumo vertinimas turi būti dar labiau pagerintas“.
Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto
programa „Erasmus“ ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, COM(2018) 367 final, 2018 5 30.
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Nuo 2016 m. gruodžio mėn. iki Europos solidarumo korpuso reglamento (91) priėmimo buvo parengtos
aštuonios atskiros programos, kad jaunuoliai galėtų dalyvauti įvairioje solidarumo veikloje visoje ES, teikdami
pagalbą kitiems sunkiu metu. Dalyvaudami šioje veikloje, jaunuoliai gali asmeniškai tobulėti, aktyviai dalyvauti
visuomenės gyvenime ir įgyti daugiau galimybių įsidarbinti; tai taip pat padeda nevyriausybinėms
organizacijoms, viešojo sektoriaus institucijoms ir įmonėms spręsti visuomeninius ir kitus uždavinius. Europos
solidarumo korpusas ne tik siūlo dalyvauti savanoriškoje veikloje ir mokomojoje praktikoje arba įsidarbinti, bet
ir suteikia dalyviams galimybę pradėti savus solidarumo projektus arba sudaryti savanorių grupę.
Europos solidarumo korpusas siekia didinti jaunimo ir organizacijų dalyvavimą solidarumo veikloje. Jis yra
priemonė, padedanti stiprinti sanglaudą, solidarumą ir demokratiją Europoje ir už jos ribų ir vietoje spręsti
visuomeninius bei humanitarinius uždavinius, skiriant ypač daug dėmesio socialinės įtraukties skatinimui.

Solidarumo, kaip vertybės, skatinimas vykdant savanorišką veiklą, didinant
jaunimo ir organizacijų dalyvavimą.

Pagalba stiprinti sanglaudą, solidarumą, demokratiją ir pilietiškumą Europoje.

Visuomenės uždavinių sprendimas ir bendruomenių stiprinimas, ypač stengiantis
didinti socialinę įtrauktį.

Įgyvendinimas ir naujausi pasiekimai
Nuo 2016 m. gruodžio mėn. Komisijos uždavinys yra kurti ir plėtoti Europos solidarumo korpusą, jį populiarinti
ir pasiekti galimus jo dalyvius.
Iki 2018 m. pabaigos pasiekti keli svarbūs orientaciniai tikslai:

(91)
(92)



priimtas reglamentas (92) dėl Europos solidarumo korpuso įsteigimo – taip nustatytas Korpuso teisinis
pagrindas, palengvintas jo programos įgyvendinimas ir jam skirtas atskiras biudžetas;



pirmas kvietimas teikti pasiūlymus dalyvauti Korpuso veikloje 2018 m. buvo sėkmingas: gauta
daugiau kaip 1 400 paraiškų iš solidarumo veiklą vykdančių arba remiančių organizacijų; 255 iš jų
buvo Korpuso portale užregistruotų jaunuolių grupių pasiūlymai įgyvendinti solidarumo projektus. Šia
siūloma veikla iš viso galėtų būti suteikta iki 13 000 galimybių jaunimui;

2018 m. spalio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1475, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso
teisinė sistema ir iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, Reglamentas (ES) Nr. 1293/2013 ir Sprendimas
Nr. 1313/2013/ES (OL L 250, 2018 10 4, p. 1–20).
2018 m. spalio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1475, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso
teisinė sistema ir iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, Reglamentas (ES) Nr. 1293/2013 ir Sprendimas
Nr. 1313/2013/ES (OL L 250, 2018 10 4, p. 1–20).
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nuo programos pradžios iki 2018 m. pabaigos jau daugiau kaip 10 000 jaunuolių pradėjo vykdyti
savo veiklą, o portale registruotų (93) jaunuolių skaičius viršijo 96 000 – tai rodo, kad noras dalyvauti
yra didelis, todėl tikėtina, kad bus pasinaudota visomis pagal šią programą siūlomomis galimybėmis.
Géraldine Maitreyi Gupta – viena iš
dešimčių
tūkstančių
jaunų
europiečių,
išreiškusių
norą
dalyvauti Europos solidarumo
korpuso veikloje. 2018 m. lapkričio
17 d. Vienoje (Austrija) Europos
solidarumo korpusui suteiktas
Politikos
inovacijos
instituto
„Politikos
inovacijos“
apdovanojimas
(„Civilizacijos“
kategorija).

Nuotrauka © Europos Sąjunga

Vertinimas
Išankstiniame Europos solidarumo korpuso vertinime (94) nustatytas ES poreikis vykdyti šiuos uždavinius
išplečiant šio korpuso įgaliojimus, visų pirma atsižvelgiant į tai, kad galimiems dalyviams iš pradžių neaiškus
šio korpuso vaidmuo, susijęs su atitinkamomis programomis, ir jo skirtumai nuo ES pagalbos savanorių
iniciatyvos bei derėjimas su šia iniciatyva.
Pagal būsimą ES 2021–2027 m. biudžetą Komisija pateikė savo pasiūlymą dėl naujos Europos solidarumo
korpuso programos (95), siekdama išplėsti jo teikiamas galimybes. Pagal naująją programą bus suteikta ne
mažiau kaip 350 000 galimybių jaunuoliams laikotarpiu nuo 2021 iki 2027 m. padėti
bendruomenėms, kurioms reikia pagalbos, organizuojant savanorišką veiklą, mokomąją praktiką ir
įdarbinimą. Todėl Komisija pasiūlė iš būsimo ilgalaikio ES biudžeto tam skirti 1,3 mlrd. EUR per septynerius
metus.
Šis pasiūlymas grindžiamas pirmaisiais šio korpuso gyvavimo metais įgyta patirtimi, taip pat toliau
stengiamasi, kad jaunuoliai, norintys dalyvauti solidarumo iniciatyvose, galėtų tai pasiekti vienoje bendroje
prieigos vietoje. Visų pirma, šio korpuso veikla taip pat apims savanorišką veiklą, kuria bus padedama vykdyti
humanitarinės pagalbos veiksmus ir operacijas ES nepriklausančiose šalyse. Ši jau įtvirtinta ES humanitarinės
pagalbos sistema iki tol buvo vadinama „ES pagalbos savanorių iniciatyva“.

Užimtumo ir socialinių inovacijų programa (EaSI)
Programos tikslai
Užimtumo ir socialinių inovacijų programa skatinamas kokybiškas ir tvarus užimtumas užtikrinant tinkamą ir
deramą socialinę apsaugą, mažinant socialinę atskirtį bei skurdą ir gerinant darbo sąlygas. Trys šios
programos kryptys – parama modernizuojant užimtumo ir socialinę politiką („Progress“ kryptis), profesinis

(93)
(94)
(95)

https://europa.eu/youth/solidarity_lt
SWD(2018) 317 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0317&from=EN.
COM(2018) 440 final, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f3d4ea2b-6e31-11e8-948301aa75ed71a1.0008.03/DOC_1&format=PDF.
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judumas (Europos užimtumo tarnybos – EURES) ir galimybių gauti mikrofinansavimą bei socialinio verslumo
didinimas.
Programa siekiama šių konkrečių tikslų:

„Progress“ kryptis

EURES

• Įrodymais grindžiama ES

• Skaidriai teikiama
informacija apie darbo rinką

• Veiksmingas ir įtraukus
dalijimasis informacija,
tarpusavio mokymasis ir
dialogas

• Veiksmingai teikiamos
darbuotojų atrankos ir
įdarbinimo paslaugos

politika ir teisės aktai

Mikrofinansavimas ir
socialinis verslumas

• Geresnės galimybės gauti
mikrofinansavimą ir
mikrofinansų prieinamumas
• Geresnės socialinių įmonių
galimybės gauti finansavimą
• Geresni mikrokreditų teikėjų
instituciniai gebėjimai

• Socialinių ir darbo rinkos
politikos inovacijų bandymai
• Didesnis nacionalinių ir ES
organizacijų pajėgumas
plėtoti, skatinti ir remti ES
politikos įgyvendinimą
Taip turėtų būti geriau pasiekta:

Didesnė atsakomybė už ES
tikslų pasiekimą

Lengvesnės politikos
reformos

Geresnės sąlygos
savanoriškam geografiniam
judumui ir kartu
užtikrinamos darbuotojų
teisės

ES teisės modernizavimas ir
veiksmingas taikymas

Geresnės galimybės gauti
finansavimą
pažeidžiamiems asmenims,
labai mažoms įmonėms ir
socialinėms įmonėms

Įgyvendinimas ir naujausi pasiekimai (96)
2018 m. pagal šią programą, pateikus septynis kvietimus teikti pasiūlymus, finansuoti 39 projektai, kuriems
skirtas 33 mln. EUR biudžetas. Buvo remiami su darbo jėgos judumu susiję tyrimai ir veiksmai, elektroninių
socialinės apsaugos informacijos mainų projektai, stiprinamas Europos valstybinių užimtumo tarnybų ir kitų
organizacijų bendradarbiavimas EURES tinkle ir įgyvendinamos tikslinės judumo programos („Tavo pirmasis
EURES darbas“). Taip pat buvo toliau įgyvendinama užimtumo ir socialinių inovacijų garantija ir iki 2018 m.
pabaigos pasirašyti susitarimai dėl 76 mikrofinansavimo ir 25 socialinio verslumo operacijų 29 šalyse – joms
skirta iš viso 179 mln. EUR suma. Šiomis operacijomis tikimasi suteikti labai mažoms ir socialinėms įmonėms
galimybių gauti finansavimą, siekiantį daugiau kaip 2 mlrd. EUR.
a) Pagal programos „Progress“ kryptį 2018 m. buvo toliau plečiama administracinio bendradarbiavimo su
kitomis ES valstybėmis narėmis patirtis ir skatinamas kontrolės institucijų ir socialinių partnerių
administracinis bendradarbiavimas darbuotojų komandiravimo srityje.

(96)

2018 m. programos suvestinė.
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ES projektas „EU Post lab“ darbuotojų komandiravimo srityje skirtas Austrijos, Belgijos, Bulgarijos,
Ispanijos, Italijos, Lenkijos, Portugalijos, Rumunijos, Turkijos ir Vokietijos statybos sektoriams. Šiuo projektu
nustatyta, kaip, bendradarbiaujant kontrolės institucijoms ir socialiniams partneriams, galima gauti reikiamus
duomenis ir informaciją, kurie galėtų būti tinkamai užregistruoti ir perduodami nacionaliniu ir tarpvalstybiniu
lygmenimis, siekiant mažinti administracinę naštą darbdaviams ir gerinti darbuotojų teisių apsaugą.
Socialinių inovacijų srityje parama daugiausia teikta socialinės apsaugos prieinamumui, taip pat
novatoriškoms profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros strategijoms siekiant, kad būtų lengviau
suderinti atliekamas profesines ir artimųjų priežiūros pareigas.
b) Pagal EURES kryptį naudojimasis EURES darbo mobilumo portalu nuo 2017 m. sumažėjo, pagerėjus darbo
rinkos sąlygoms valstybėse narėse, tačiau šis portalas tebėra svarbus (užregistruota 0,9 mln. apsilankymų
jame kiekvieną 2018 m. mėnesį). 2017 m. pasiekta 8 512 įdarbinimų po konsultacijų su darbo ieškančiais
asmenimis pagal parengiamąjį veiksmą „Tavo pirmasis EURES darbas“ ir taikant tikslines judumo programas
(dar 1 204 įdarbinimai – per pirmus šešis 2018 m. mėnesius). Pagal naujausius ES bendrosios rinkos rezultatų
suvestinėje pateiktus duomenis, 2017 m. EURES buvo paskelbta vidutiniškai apie 59 proc. laisvų darbo vietų
kiekvienoje šalyje.

„Tavo pirmasis EURES darbas“ – ES profesinio judumo programa, kuria 18–35 metų jaunimui padedama
susirasti darbą, mokomosios praktikos ar pameistrystės galimybių kitoje ES šalyje, Norvegijoje, Islandijoje,
Lichtenšteine arba Šveicarijoje, o darbdaviams padedama rasti kvalifikuotų darbuotojų. Ja siekiama padėti
atrasti darbo ieškantiems jaunuoliams tinkamiausius pasiūlymus dirbti mokamą darbą visoje Europoje.

2017 m.

2018 m.

Pokytis

EURES svetainėje registruotų darbo ieškančių asmenų skaičius

287 850

337 991

▲ 17 %

EURES svetainėje registruotų darbdavių skaičius

10 726

13 231

▲ 23%

c) Pagal mikrofinansavimo ir socialinio verslumo kryptį iki 2018 m. pabaigos 29 šalyse pasirašyti susitarimai
dėl 101 operacijos (76 – mikrofinansavimo ir 25 – socialinio verslumo), iš viso už 178,6 mln. EUR sumą
(129,2 mln. EUR skirta mikrofinansavimui, 49,4 mln. EUR – socialiniam verslumui). Mikrofinansavimui skirtas
56 mln. EUR biudžetas pagal pradinę ES užimtumo ir socialinių inovacijų programą buvo visiškai panaudotas
iki 2016 m. pabaigos, todėl 2017 m. gruodžio mėn. jis papildytas 100 mln. EUR suma iš Europos strateginių
investicijų fondo, o 2018 m. gruodžio mėn. dar kartą papildytas 200 mln. EUR iš Europos strateginių investicijų
fondo 2.0. Atsižvelgiant į tai, pradinis ES užimtumo ir socialinių inovacijų garantijų priemonės programai
2014–2020 m. laikotarpiu skirtas bendras ES biudžetas padidintas nuo 96 mln. EUR iki 396 mln. EUR sumos
(tiek mikrofinansavimui, tiek socialiniam verslumui). Sprendžiant iš Europos investicijų fondo operacijų iki
2018 m. pabaigos, ES įnašo sverto poveikis turėtų būti nuo 5,5 iki 30,4 (įvertintas vidutinis sverto poveikio
dydis – 12). Šis sverto poveikis yra daugiau kaip du kartus didesnis už įgaliojimo susitarimu nustatytą
minimalų sverto poveikį ir tai rodo, kad padaryta reikšminga pažanga didinant veiksmingumą (geresni
rezultatai, palyginti su tais, kurie iš pradžių numatyti) ir didinant efektyvumą (didesnis sverto poveikis ir
efektyviau panaudojamas ES įnašas).

Vertinimas (97)
Atliekant laikotarpio vidurio vertinimą nustatyti faktai patvirtina, kad ES užimtumo ir socialinių inovacijų
programos bendrieji ir konkretūs tikslai tebėra svarbūs, ypač turint omenyje sudėtingas dabartines socialines
ir ekonomines sąlygas, būdingas laikotarpiui po finansų ir ekonomikos krizės.

(97)

2018 m. programos suvestinė.
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Šia programa pasiekta gerų rezultatų, tačiau nedideliu mastu. Taip yra dėl ribotų jos išteklių; pavyzdžiui,
didinti projektų apimtį trukdo tai, kad nėra tinkamos tolesnės priežiūros, kuria būtų užtikrinamas ilgalaikis
tokių projektų tvarumas.
Nors trys programos kryptys („Progress“, EURES ir mikrofinansavimo bei socialinio verslumo kryptis) iš
pažiūros atrodo atskiros, nustatytos kelios sritys, kuriose būtų galima padidinti veiksmingumą (sąveikas). Tai,
pavyzdžiui, gali būti sąveikos tarp įvairių „Progress“ krypties projektų, taip pat sąveikos tarp projektų pagal
„Progress“ ir mikrofinansavimo bei socialinio verslumo kryptis.
Laikotarpio vidurio vertinime nurodyti keli galimi būdai geriau įgyvendinti užimtumo ir socialinių inovacijų
programą, ypač didinant lankstumą ir tikslingiau orientuojantis į tas grupes, kurioms reikia konkrečios
paramos, paprastinant procedūras, didinant vidaus nuoseklumą ir stiprinant sąsajas su kitais fondais.
Šiuo tikslu Komisijos pasiūlyme dėl būsimos daugiametės finansinės programos dabartinė užimtumo ir
socialinių inovacijų programa integruota į „Europos socialinį fondą +“, siekiant mažinti lėšų išskaidymą ir
šalinti kliūtis, trukdančias didinti veiklos mastą. Be to, šiuo metu pagal trečiąją kryptį finansuojamos
finansinės priemonės ateityje bus sujungtos pagal būsimąją programą „InvestEU“, įskaitant jos padidintą
„socialinę dalį“.

Kosmoso sritis („Copernicus“, GALILEO ir Europos geostacionarinė
navigacinė tinklo sistema)
Tikslai
ES kosmoso politika padedama įgyvendinti daugelį kitų ES politikos krypčių ir strateginių prioritetų. Ji,
pavyzdžiui, yra labai svarbi siekiant sėkmingai spręsti su klimato kaitos problemų sprendimu, darniu
vystymusi, sienų kontrole, jūrų stebėjimu ir piliečių saugumu susijusius uždavinius.
„Copernicus“ yra Europos Žemės stebėsenos sistema. Joje teikiamos šešios nemokamos paslaugos ES,
nacionalinės ir regioninės valdžios institucijoms, taip pat privačiajam sektoriui: atmosferos, jūrų aplinkos,
sausumos ir klimato kaitos stebėsenos, ekstremaliųjų situacijų valdymo ir saugumo paslaugos (98).
„Copernicus“ informacija teikiama naudojantis dirbtinių Žemės palydovų sistema ir vietos (in situ) (99)
infrastruktūra. „Copernicus“ teikiama informacija gali būti naudojama labai įvairioms reikmėms įvairiose
srityse, įskaitant miesto teritorijų valdymą, darnų vystymąsi ir aplinkos apsaugą, regioninį ir vietos lygmens
planavimą, žemės ūkį, miškininkystę ir žuvininkystę, sveikatą, civilinę saugą, infrastruktūrą, transportą ir
judumą, taip pat turizmą. Pavyzdžiui, teikiant „Copernicus“ klimato kaitos paslaugą teikiama informacija apie
ankstesnį, dabartinį ir būsimą klimatą, taip pat suteikiama priemonių, kad politikos formuotojai ir verslininkai
galėtų vykdyti klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos strategijas.
GALILEO yra ES pasaulinė palydovinės navigacijos sistema, teikianti saugias padėties nustatymo, navigacijos
ir laiko nustatymo paslaugas. GALILEO naudojama mobiliuosiuose telefonuose ir automobilių navigacijos
sistemose, taip pat tokioms svarbioms reikmėms kaip elektros tinklų arba telekomunikacijų tinklų
sinchronizavimas.

(98)
(99)

2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 377/2014, kuriuo nustatoma programa „Copernicus“ ir
panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 911/2010 (Tekstas svarbus EEE).
„Copernicus“ paslaugos teikiamos naudojant palydovų duomenis ir aplinkos matavimų duomenis, kuriuos „Copernicus“ renka išorės
duomenų teikėjai, naudodami antžemines, jūrines arba oro stebėsenos sistemas. Tai, pavyzdžiui, duomenys, renkami jutikliais,
įrengtais upių krantuose, aukštuose bokštuose, oro balionuose arba lėktuvuose, pritvirtintais prie jūroje plaukiojančių laivų arba ant
vandenyne esančių plūdurų ar bakenų. Visi šie duomenys, kurie gaunami ne iš Žemės palydovų, kartu vadinami in situ duomenimis.
(šaltinis – https://insitu.copernicus.eu/about)

58

2018 m. metinė valdymo ir veiklos rezultatų ataskaita

Europos geostacionarinė navigacinė tinklo sistema (taip pat vadinama EGNOS) yra regioninė palydovinės
navigacijos sistema (100). Šioje sistemoje teikiamos navigacijos paslaugos žmogaus gyvybės apsaugos tikslais
– jomis naudojamasi Europos aviacijos, jūrų ir sausumos sektoriuose. Daugiau kaip 80 proc. Europos ūkininkų,
kurių traktoriai valdomi palydovine navigacija purškiant pasėlius ir imant derlių, naudojasi šia sistema.

ES kosmoso sektoriaus apžvalga
Kosminės technologijos, palydovų duomenys ir paslaugos tapo neatskiriama žmonių gyvenimo dalimi ir
atlieka svarbų strateginį vaidmenį Europoje. Europos kosmoso pramonė yra pirmaujanti pasaulyje.

2018 m. kosmoso
sektoriuje dirbo
daugiau kaip
231 000 asmenų.

Šio sektoriaus vertė
2017 m. buvo apie 53–
62 mlrd. EUR, taigi antra
didžiausia pasaulyje.

Trečdalis pasaulio
palydovų yra pagaminta
Europoje.

Paleidimo įrenginiai
šiame Europos sektoriuje
nuolat atnaujinami –
kuriamos naujos kartos
raketos Ariane 6 ir
Vega C.

Iš kosmoso gaunami ES palydovų duomenys keičia mūsų gyvenimą – teikiamos tokios paslaugos:

(100)

Reagavimas į gaivalines nelaimes.
2017 m. „Copernicus“ žemėlapiais,
kuriuose parodytas žalos mastas ir dydis,
padėta, be kita ko, gelbėjimo būriams
gesinti miškų gaisrus (Italijoje, Ispanijoje,
Graikijoje, Portugalijoje), teikti pagalbą po
žemės drebėjimų (Meksikoje), uraganų
(uraganų „Harvey“, „Irma“ ir „Maria“
nuniokotose šalyse) ir potvynių (Airijoje,
Vokietijoje).

Naftos išsiliejimų stebėsena. Europos
jūrų saugumo agentūra (EMSA) naudoja
„Copernicus“ duomenis naftos
išsiliejimams ir laivams stebėti.

Žmonių gyvybių gelbėjimas jūroje.
„Copernicus“ padeda vykdyti Europos
sienų ir pakrančių apsaugos agentūros
misijas Viduržemio jūroje, surasti
nesaugius laivus ir išgelbėti žmones.
GALILEO galima naudotis visuose
prekybiniuose laivuose visame pasaulyje
– taip užtikrinamas tikslesnis ir
stabilesnis padėties nustatymas, kad
laivyba būtų saugesnė.
Paieška ir gelbėjimas. GALILEO
paslauga, kurią teikiant galima surasti
avarinį švyturį turintį žmogų įvairiose
vietose (jūrose, kalnuose, dykumose,
miestuose) greičiau nei per 10 minučių.
Pagalbą iškvietusiam žmogui
patvirtinama, kad gelbėtojai netrukus
atvyks.

Kelių eismo saugumas. Nuo 2018 m.
balandžio mėn. GALILEO sistema yra
įdiegta visuose Europoje
parduodamuose naujų tipų
automobiliuose, o nuo 2019 m. ji yra
suderinta su pagalbos iškvietos sistema
„eCall“ ir bus integruota su sunkvežimių
skaitmeniniais tachografais, siekiant
užtikrinti vairavimo trukmės taisyklių
laikymąsi ir didesnį eismo saugumą.
Žemės ūkis. 80 proc. ūkininkų, kurie
naudojasi palydovinės navigacijos
paslaugomis tiksliajam ūkininkavimui,
yra EGNOS naudotojai. „Copernicus“
duomenys naudojami pasėlių stebėsenai
ir derliaus prognozėms.

Lėktuvų tūpimas. 2018 m. pabaigoje
jau 315 oro uostų beveik visose ES
šalyse naudojosi EGNOS, kuri padeda
saugiau nutupdyti orlaivius ir taip
išvengti vėlavimo ar maršruto keitimo.

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1285/2013 dėl Europos palydovinės navigacijos
sistemų įdiegimo ir eksploatavimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 876/2002 ir Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 683/2008.

59

2018 m. metinė valdymo ir veiklos rezultatų ataskaita

Įgyvendinimas ir naujausi pasiekimai
Bendra programos „Copernicus“ įgyvendinimo pažanga yra tokia, kokios tikėtasi, – orbitoje skrieja septyni
veikiantys palydovai, todėl galima teikti šešias „Copernicus“ paslaugas. Naujausias paleistas palydovas yra
„Sentinel 3B“ (2018 m. balandžio mėn.).
2018 m. vasarą pradėtas „Copernicus“ klimato kaitos paslaugos teikimo veiklos etapas. Ši paslauga tapo
svarbiu ir pripažintu informacijos apie klimatą ištekliumi tarptautinėms organizacijoms. „Copernicus“
ekstremaliųjų situacijų valdymo paslauga jau suteikta daugiau kaip 86 kartus, teikiant pagalbą institucijoms
dėl tokių nelaimių kaip gamtos gaisrai, audros, potvyniai, ugnikalnių išsiveržimai, žemės drebėjimai ir
smegduobės (101).
2018 m. birželio mėn. pradėtos teikti prieigos prie duomenų ir informacijos paslaugos, kad būtų galima geriau
naudotis „Copernicus“ duomenimis; registruotų naudotojų skaičius jau viršijo 200 000. Be to, pasirašyta
daugiau bendradarbiavimo susitarimų su ES nepriklausančiomis (trečiosiomis) šalimis ir organizacijomis, tarp
jų – su Afrikos Sąjunga, Brazilija, Čile, Indija, Kolumbija, Serbija ir Ukraina, taip pat siekiant skatinti naudotis
„Copernicus“ visame pasaulyje (102).
GALILEO sistema veikia nuo 2016 m., ir nuo tada nepertraukiamai teikiamos jos paslaugos. Kartu toliau
diegiama GALILEO kosmoso infrastruktūra. 2018 m. liepos mėn. sėkmingai paleisti keturi palydovai, taigi
bendras palydovų skaičius kosmose pasiekė 26. Siekiant užtikrinti nepriklausomą GALILEO paslaugų teikimo
stebėseną, Nordveike (Nyderlandai) pradėjo veikti GALILEO informacijos centras. Teikiant komercinę ypač
tikslaus padėties nustatymo paslaugą (vadinamą didelio tikslumo paslauga) bus galima nustatyti padėtį
20 cm tikslumu. Ji bus teikiama nemokamai (103). Toks didelis tikslumas būtinas kuriamoms naujoms
technologijoms, tokioms kaip automatizuoti susietieji automobiliai. 2018 m. labai paspartėjo GALILEO ir
EGNOS įsitvirtinimas rinkoje: 2018 m. gruodžio 31 d. rinkoje buvo daugiau kaip 500 mln. prietaisų su GALILEO
prieigos funkcija. Toliau diegiant inovacijas, 2019 m. gegužės mėn. viduryje prietaisų su GALILEO funkcija
skaičius jau siekė 714 mln.
Svarbu pažymėti, kad 2018 m. lapkričio mėn. GALILEO tapo pirmąja ne Jungtinių Amerikos Valstijų pasauline
palydovinės navigacijos sistema, leidžiama naudoti Jungtinėse Valstijose. ES GALILEO naudojimas kartu su
Jungtinių Valstijų globaline padėties nustatymo sistema (GPS) atvers Jungtinių Valstijų rinką GALILEO
sistemai, taip pat bus pagerintos paslaugos Jungtinių Valstijų vartotojams – padidės šių padėties nustatymo,
navigacijos ir laiko nustatymo paslaugų prieinamumas, patikimumas ir atsparumas.
GALILEO padeda gelbėti žmonių gyvybes. Teikiant GALILEO paieškos ir gelbėjimo paslaugą, laikas, per
kurį aptinkami avarinių švyturių pagalbos signalai, sutrumpintas nuo 3 valandų iki tik 10 minučių. Taip pat
tiksliau nustatoma avarinių švyturių padėtis, todėl galima greičiau išgelbėti jūroje arba kalnuose dingusius
žmones (104).

Vertinimas
Atlikus „Copernicus“ laikotarpio vidurio vertinimą patvirtinta, kad šios programos tikslai yra įgyvendinami. Vis
dėlto, nors renkami geros kokybės duomenys, vertinant nustatyta, kad reikia gerinti duomenų platinimą ir
prieinamumą siekiant didinti naudotojų prisijungimą (105). 2018 m. birželio mėn. pradėta teikti prieigos prie
duomenų ir informacijos paslaugas, taip pat plėtojama įvairi veikla, kuria didinamas naudojimasis
„Copernicus“ prietaikomis (be kita ko, pasirašant tarptautinio bendradarbiavimo susitarimus), siekiant įveikti
sunkumus, susijusius su prieiga prie duomenų ir naudotojų prisijungimu.

(101)
(102)
(103)
(104)
(105)

Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis direktoratas, 2018 m. metinė veiklos ataskaita, p. 23.
2018 m. „Copernicus“ programos suvestinė , p. 2–3.
GALILEO ir Europos geostacionarinės navigacinės tinklo sistemos (EGNOS) 2018 m. programos suvestinė, p. 2.
GALILEO ir Europos geostacionarinės navigacinės tinklo sistemos (EGNOS) 2018 m. programos suvestinė, p. 4.
SWD(2017) 347, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017SC0347.
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Laikotarpio vidurio vertinimu (106) nustatyta, kad daroma didelė pažanga įgyvendinant GALILEO ir Europos
geostacionarinės navigacinės tinklo sistemos tikslus. Vis dėlto vertinant nustatyta tam tikrų su valdymu
susijusių neefektyvumo problemų dėl didelio dalyvių skaičiaus ir dėl valdymo struktūrų bei darbo
organizavimo skirtumų diegimo ir eksploatavimo etapuose. Šiuo vertinimu taip pat nustatytas su saugumo
valdymu susijęs neefektyvumas.
Pasiūlymu dėl reglamento dėl ES kosmoso programos pagal laikotarpio po 2020 m. daugiametę finansinę
programą siekiama pašalinti šiuos valdymo trūkumus (107), išaiškinant įvairių suinteresuotųjų subjektų ryšius ir
vaidmenį, kurį atlieka kiekvienas iš jų (tai daugiausia valstybės narės, Komisija ir Europos kosmoso agentūra),
taip pat sukuriant bendrą visų šios programos komponentų valdymo sistemą. Šiuo teisės aktu padidinamas
buvusios Europos pasaulinės navigacijos palydovų sistemos (GNSS) agentūros vaidmuo – išplečiamos su
saugumo akreditavimu susijusios jos užduotys, įtraukiant visas ES kosmoso programos dalis ir rinkos
atnaujinimo veiklą. Naujuoju reglamentu taip pat nustatoma ir standartizuojama ES kosmoso programos
saugumo sistema.

Europos gynybos pramonės plėtros programa
Tai [...] priežastis Komisijai ateinančiais mėnesiais toliau
darbuotis, kad Europos gynybos fondas ir nuolatinis
struktūrinis bendradarbiavimas gynybos srityje imtų veikti
visu pajėgumu.
Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris, 2018 m. pranešimas apie Sąjungos padėtį.

Programos tikslai
Pasaulyje, kuriame vis daugiau nestabilumo ir tarpvalstybinių grėsmių mūsų saugumui, nė viena šalis negali
sėkmingai veikti visiškai viena, todėl J.-C. Junckerio vadovaujama Komisija deda kaip niekad dideles
pastangas apsaugoti ir apginti europiečius. Gynybos srityje Europos Sąjungos pastangos negali atstoti
valstybių narių pastangų, tačiau ji gali paskatinti jas bendradarbiauti kuriant ir įsigyjant technologijas ir įrangą,
reikalingas bendriems saugumo ir gynybos uždaviniams spręsti.
2018 m. liepos 18 d. patvirtinta Europos gynybos pramonės plėtros programa, įtraukta į ES 2019 ir 2020 m.
biudžetą. Pagal ją remiamas ES gynybos pramonės konkurencingumas ir inovacinis pajėgumas, ypač
kuriant prototipus, gynybos įrangą ir technologijas, bendrai finansuojamus iš ES biudžeto. Šią programą
tiesiogiai įgyvendina Komisija.
Europos gynybos pramonės plėtros programa padedama kurti bendradarbiavimo ryšius tarp valstybių narių
gynybos pramonės sektorių. Finansinis ES įnašas teikia galimybių vykdyti plėtros projektus, kurie kitaip nebūtų
pradedami dėl didelio lėšų poreikio ar technologinės rizikos. Ši programa yra stimulas, teikiantis galimybę
įgyvendinti papildomus pajėgumų plėtojimo projektus bendradarbiaujant svarbiausiose gynybos srityse.
Valstybės narės gali, pavyzdžiui, bendrai investuoti į bepiločių orlaivių technologijų ar palydovinio ryšio plėtrą
arba, siekdamos sutaupyti, urmu įsigyti sraigtasparnių. Galės būti finansuojami tik tokie projektai, kurie
vykdomi bendradarbiaujant, ir tam tikra viso biudžeto dalis bus skiriama projektams, kuriuose tarpvalstybiniu
mastu dalyvaus mažosios ir vidutinės įmonės.

(106)
(107)

SWD(2017) 346, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017SC0346.
Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sudaroma Sąjungos kosmoso programa, įsteigiama Europos
Sąjungos kosmoso programos agentūra ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 912/2010, (ES) Nr. 1285/2013, (ES) Nr. 377/2014 ir
Sprendimas Nr. 541/2014/ES, COM/2018/447.
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Europos bendradarbiavimas gynybos srityje yra ekonomiškai naudingas. Su Europos gynybos
fondo sukūrimu siejama didelė Europos pridėtinė vertė.


Įvertinta, kad dėl nepakankamo bendradarbiavimo tarp valstybių narių gynybos srityje kasmet
prarandama nuo 25 iki 100 mlrd. EUR.



Jeigu Europos kariuomenės dalytųsi pėstininkų kovos mašinomis, būtų galima sutaupyti 600 mln. EUR per
metus, o jeigu jos turėtų vieną bendrą šaudmenų sertifikavimo sistemą – 500 mln. EUR per metus.



Europoje naudojamos 178 tipų ginklų sistemos, Jungtinėse Valstijose – 30.



Europoje naudojami 20 skirtingų tipų koviniai lėktuvai, Jungtinėse Valstijose – 6.



Europoje yra 17 skirtingų kovinių tankų sistemų, Jungtinėse Valstijose – 1.



Europoje yra daugiau sraigtasparnių tipų negu juos perkančių vyriausybių.

Europos Sąjunga

Jungtinės Valstijos

Bendra suma

227 mlrd. EUR

545 mlrd. EUR

BVP proc.

1,34

3,3

Investicijos vienam kareiviui

27 639 EUR

108 322 EUR

Gynybos išlaidos

Naudojamų sistemų dubliavimas
Ginklų sistemų tipų skaičius (į
tyrimą įtrauktų kategorijų)

178

30

Pagrindiniai kovinių tankų tipai

17

1

Eskadriniai minininkai, fregatos

29

4

Koviniai lėktuvai

20

6

Šaltinis – NATO, Tarptautinis strateginių tyrimų institutas, SIPRI, 2017 m. Miuncheno ataskaita dėl saugumo.

Vertinimas
Bendradarbiavimas gynybos mokslinių tyrimų srityje jau vyksta. Pirmieji ES dotacijų susitarimai, finansuoti iš
2017 m. biudžeto, apėmė mokslinių tyrimų projektą „Ocean2020“, į kurį įsitraukė 42 partneriai iš 15 ES
valstybių narių. Pagal jį remiamos jūrų stebėjimo operacijos, šiuo tikslu papildant laivyno pajėgas bepiločiais
orlaiviais ir bepiločiais povandeniniais laivais.
Prie Europos gynybos pramonės plėtros programos pasiūlymo pridėtame išankstiniame vertinime (108)
padaryta išvada, kad Europos gynybos pramonei kyla didelių sunkumų dėl per mažų investicijų į pajėgumų
plėtojimo projektus, taip pat dėl susiskaidymo ir nepakankamo bendradarbiavimo. Išankstiniame vertinime
pabrėžta, kad reikia imtis ES iniciatyvos remti Europos gynybos technologinės ir pramoninės bazės
konkurencingumą ir inovacinį pajėgumą. Taip bus padidintas Europos strateginis savarankiškumas ir
sumažinta jos priklausomybė užtikrinant pagrindinius gynybos pajėgumus. Vertinimas parodė, kad
bendradarbiavimas yra veiksmingas būdas tai pasiekti, nes yra tikėtina, kad ilgainiui nė viena ES valstybė narė
(108)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52017SC0228
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nebus finansiškai pajėgi savarankiškai išlaikyti visapusiškos gynybos pramoninės bazės ir atitinkamų gamybos
pajėgumų. Prie to gali reikšmingai prisidėti ES. Pagal Europos gynybos pramonės plėtros programą bus
sukurta daug pridėtinės vertės skatinant bendradarbiavimą ir suteikiant galimybių įgyvendinti
papildomus pajėgumų plėtojimo projektus.
Remiantis dabartinėmis programomis, t. y. Europos gynybos pramonės plėtros programa ir gynybos srities
mokslinių tyrimų parengiamaisiais veiksmais, Komisija 2018 m. birželio mėn. pasiūlė įsteigti visapusišką
Europos gynybos fondą, kuriam iš būsimo ilgalaikio ES biudžeto būtų skirta 13 mlrd. EUR – tiek mokslinių
tyrimų, tiek pajėgumų plėtojimo veiksmų kryptims. Šis fondas rems konkurencingus ir bendradarbiavimu
grindžiamus gynybos projektus per visą mokslinių tyrimų ir plėtros ciklą, siekiant kuo didesnio poveikio. ES
tiesioginiu finansavimu, visų pirma dotacijomis, padengs visas išlaidas mokslinių tyrimų etape. Po to etapo šis
fondas savo lėšomis papildys valstybių narių investicijas, bendrai finansuodamas iki 20 proc. prototipų kūrimo
išlaidų ir iki 80 proc. vėlesnės sertifikavimo ir bandymų veiklos. ES nefinansuos įsigijimo etapo išlaidų, tačiau
Komisija gali pasiūlyti praktinę paramą valstybėms narėms, norinčioms bendrai įsigyti produktus ir
technologijas.

„Muitinė 2020“
ES muitų sąjungos teritorijoje taikomos bendros taisyklės ir procedūros, nustatytos Sąjungos muitinės
kodekse (109). Jas reikia tinkamai ir vienodai įgyvendinti ir taikyti visoje ES. Be to, muitų politika ir muitinės
administracijos darbas turi būti nuolat derinami prie šiuolaikinės prekybos aplinkybių ir naudojamų modernių
ryšio priemonių.
„Muitinė 2020“ – programa, kuria siekiama palengvinti ir stiprinti nacionalinių muitinių administracijų
bendradarbiavimą. Šiuo bendradarbiavimu padedama didinti administracinius muitinių gebėjimus, taip pat
Europos įmonių konkurencingumą, nes, pavyzdžiui, mažinamos reikalavimų laikymosi išlaidos ir administracinė
našta. Be to, bendradarbiaujant didinama sauga ir saugumas, geriau apsaugomi piliečiai ir aplinka.
Sąjungos muitinės kodeksas yra svarbus žingsnis modernizuojant ES muitinę, o būtina parama jo
įgyvendinimui teikiama pagal ES veiksmų programą „Muitinė 2020“.
Svarbiausias tinklas, kuriame vyksta mainai, yra labai patikimas bendrasis ryšių tinklas muitų ir mokesčių
srityse. Jį sudaro 112 internetinių tinklo sąsajų 49 vietose, esančiose 33 šalyse. Metams bėgant, įgyvendinant
pakartotines muitinės programas, perduodamų duomenų skaičiai ir kiekiai vis didėja. Vien 2017 m. perduota
beveik 4,8 mlrd. pranešimų – iš viso 5,5 terabaito (TB) duomenų. Naudojant naująją kompiuterizuotą tranzito
sistemą įvykdyta daugiau kaip 11,2 mln. gabenimo tranzitu operacijų – vidutinis per darbo dieną patvirtinamų
operacijų skaičius viršija 44 000. Eksporto kontrolės sistemoje užregistruota 5,1 mln. netiesioginio eksporto
operacijų, taip pat ES pateikta apie 48 mln. įvežimo bendrųjų deklaracijų per importo kontrolės sistemą.
Įvertinti šios programos aprėptį ne visada lengva, nes tūkstančiai pareigūnų ir įmonių naudojasi pagal
programą „Muitinė 2020“ remiamomis informacinių technologijų (IT) sistemomis, nežinodami jų kilmės.
Pagal šią programą taip pat remta labai daug įvairaus pobūdžio bendrų veiksmų. Per pirmus 4 programos
vykdymo metus visose dalyvaujančiose šalyse organizuoti 16 864 projektų grupių susitikimai, 1 897 praktiniai
seminarai, 1 106 darbo vizitai, 947 seminarai, 203 bendri ryšių palaikymo veiksmai, 180 gebėjimų stiprinimo
ir paramos veiksmų ir 72 stebėsenos veiklos iniciatyvos.
2018 m. Komisija atliko programos „Muitinė 2020“ laikotarpio vidurio vertinimą (110), kuriuo patvirtinta, kad ši
programa yra veiksminga, reikalinga ir ja sukuriama pridėtinės vertės. Daugeliu šios programos bendrų
veiksmų, jos mokymo veikla ir Europos informacinėmis sistemomis tiesiogiai padedama muitinės
administracijoms pasirengti dirbti šiuolaikiškoje ir sklandžiai veikiančioje muitų sąjungoje.

(109)
(110)

2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės
kodeksas.
Programos „Muitinė 2020“ laikotarpio vidurio vertinimas. Galutinė ataskaita, SWD(2019)14.

63

2018 m. metinė valdymo ir veiklos rezultatų ataskaita

Europos informacinėms sistemoms naudojama daug išteklių, tačiau jos duoda daug įvairios naudos visose
muitinės veiklos srityse. Jų teikiama nauda apima muitinės procedūrų suderinimą, vienodą muitų teisės aktų
įgyvendinimą, dalijimąsi informacija ir masto ekonomiją, ypač naudojant centralizuotas sistemas. Jos yra
tarpusavyje susietos, sąveikios ir labai intensyviai naudojamos kasdieniame muitinės darbe. Šios sistemos
pripažintos nepakeičiamomis modernizuojant muitines, siekiant jose kurti kompiuterizuotą aplinką be
popierinių dokumentų, o visa jų IT architektūra yra beprecedentė ir jos neįmanoma atkartoti nacionaliniu
lygmeniu.
Programa „Muitinė 2020“ skatinamas bendradarbiavimas ir didinamas pasitikėjimas tarp muitinės
administracijų ir jų pareigūnų. Mokymo veikla taip pat padedama siekti vienodai suprasti tuos pačius dalykus,
suderinti muitinės nuostatų aiškinimą, standartizuoti terminiją ir, galiausiai, vienodžiau taikyti ES teisę
valstybėse narėse.
Vis dėlto, atliekant šios programos laikotarpio vidurio vertinimą, kai kuriose srityse nustatyta dalykų, kuriuos
reikėtų patobulinti, pavyzdžiui, supaprastinti veiklos rezultatų vertinimo sistemą arba padidinti kai kurių IT
sistemų sąveikumą.
Komisija pasiūlė tęsti šią programą ir po 2020 m. Muitinių bendradarbiavimo ir gebėjimų stiprinimo veiksmai
būtų jungiami į dvi grupes: viena iš jų – žmogiškųjų išteklių tinklų veikla ir kompetencijų didinimo veiksmai,
kita – informacinių technologijų pajėgumo didinimo veiksmai. Kaip ir pagal dabartinę programą, didžiausia
siūlomo biudžeto dalis bus panaudota IT pajėgumo didinimo veiksmams, toliau laikantis IT architektūros
modeliu grindžiamo požiūrio, pagal kurį Europos elektroninės sistemos kuriamos derinant bendruosius ir
nacionalinius komponentus. Šiam modeliui teikiama pirmenybė prieš visiškai centralizuotą struktūrą – taip
valstybėse narėse galima, atsižvelgiant į jų pageidavimus, reikalavimus ir apribojimus, lanksčiau kurti
nacionalines taikomąsias programas.

„Fiscalis 2020“
Programa „Fiscalis 2020“ – viena svarbiausių priemonių, kuriomis padedama įgyvendinti Europos Sąjungos
mokesčių politiką. Pagal ją suteikiama sistema, kuria gerinamas tinkamas mokesčių sistemų veikimas
bendrojoje rinkoje, stiprinant bendradarbiavimą tarp joje dalyvaujančių valstybių, jų mokesčių administratorių
ir pareigūnų. Joje dalyvauja ES valstybės narės ir šalys, su kuriomis vyksta derybos dėl narystės ES (šalys
kandidatės), taip pat potencialios šalys kandidatės (111). Dėl šios programos struktūros ir tikslų didžiausia
finansavimo dalis (apie 75 proc.) skiriama IT sistemų plėtrai ir eksploatavimui, taip pat didelės dalys tenka
organizuojamiems bendriems veiksmams, tyrimams ir mokymo veiklai.
Komisija per 2018 m. atliko programos „Fiscalis 2020“ laikotarpio vidurio vertinimą – įvertino jos pasiekimus
per pirmuosius 4 veiklos metus (112).
Šiuo vertinimu patvirtinta, kad ši programa yra veiksminga, reikalinga ir ja sukuriama pridėtinės vertės.
„Fiscalis 2020“ atlieka esminės svarbos vaidmenį stiprinant ES valstybių narių ir kitų dalyvaujančių šalių
mokesčių administratorių bendradarbiavimą; tai pasiekiama jos trijų pagrindinių rūšių veikla – bendrais
veiksmais, Europos informacinėmis sistemomis ir mokymu. Pagal šią programą suteikta reikiama sistema ir
technologinių priemonių, kad būtų galima bendradarbiauti ir dalytis informacija įgyvendinant ES mokesčių
teisės aktus bei kovojant su mokesčių slėpimu, mokestiniu sukčiavimu ir agresyviu mokesčių planavimu
Europoje, kurioje vis didėja judumas. Didžiausias indėlis padarytas kovojant su mokestiniu sukčiavimu ir
mokesčių slėpimu pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų srityse (naudojant informacines technologijas,
kaip antai vieno langelio principu grindžiamą minisistemą, elektronines formas arba PVM informacijos mainų
sistemą (VIES) internete).
Pagal programą „Fiscalis“ remiamos informacinės sistemos padėjo sutaupyti nemažai nacionalinių
administracijų lėšų (nors jų kiekį tiksliai apskaičiuoti sunku), nes sumažėjo išlaidų informacinėms
technologijoms ir žmogiškiesiems ištekliams. Plėtoti ir įgyvendinti centriniu lygmeniu kuriamas sistemas yra
(111)
(112)

http://ec.europa.eu/environment/enlarg/candidates.htm
Programos „Fiscalis 2020“ laikotarpio vidurio vertinimas. Galutinė ataskaita, SWD(2019)15.
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pigiau negu 28 atskiras nacionalines sistemas. Jas naudojant taip pat nereikia patirti išlaidų dėl sąveikumo
didinimo tarp valstybių. Kai tokiose sistemose skiriami ES ir nacionaliniai komponentai, pagal šią programą
užtikrinamas jų sujungiamumas ir efektyvus suderinimas.
Vertinant funkcionalumą, keli apklausos dalyviai teigė, kad didžiosios Europos informacinės sistemos, tokios
kaip akcizais apmokestinamų prekių gabenimo ir kontrolės sistema ir vieno langelio principu grindžiama
minisistema, yra iš tiesų „revoliucinės“ sistemos atitinkamose srityse ir teikia visiškai naujų galimybių vykdyti
stebėseną, dalytis informacija ir užtikrinti sukčiavimo prevenciją. Papildoma jų nauda apima naujas galimybes
analizuoti didelius duomenų kiekius, pavyzdžiui, siekiant valdyti neatitikties riziką. Pagal būsimą programą
numatoma plėsti vieno langelio principu grindžiamą minisistemą (į ją įtraukiant materialias prekes) ir iš to
tikimasi gauti ypač daug naudos surenkant mokesčius ir lengvinant prekybą.

„Hercule III“
„Hercule III“ – programa (113), kuria ES šalims padedama kovoti su pažeidimais, sukčiavimu ir korupcija,
kenkiančiais ES biudžetui. Šia programa siekiama ginti finansinius ES interesus ir taip apsaugoti mokesčių
mokėtojų pinigus bei didinti ES ekonomikos konkurencingumą. Pagal šią programą taip pat finansuojami
praktinio pobūdžio projektai, pavyzdžiui, kai nacionalinės institucijos perka rentgeno skenerius, tarnybinius
šunis ir kitą aptikimo bei tyrimo įrangą siekdamos kovoti su kontrabanda ir kitokia nusikalstama veikla.
Svarbi veiksmų sritis yra kova su tabako gaminių kontrabanda, kuri tebėra didelė problema – įvertinta, kad
nacionaliniai biudžetai ir ES biudžetas dėl to netenka bent 10 mlrd. EUR kiekvienais metais. Nacionalinių
institucijų pajėgumą kovoti su kontrabanda siekiama didinti, pavyzdžiui, padedant įsigyti rentgeno skenerių ir
kitokios techninės įrangos uostuose ir oro uostuose. Pagal programą „Hercule III“ taip pat finansuojamas
dalijimasis geriausia patirtimi tokiais klausimais kaip korupcijos prevencija per viešųjų pirkimų procedūras.
Kitas aspektas – mokymas kovoti su sukčiavimu, įskaitant mokymą, kuriuo siekiama sustiprinti ir atnaujinti
teisėsaugos pareigūnų skaitmeninės ekspertizės ir analitinius įgūdžius.
Komisijos atliktas laikotarpio vidurio vertinimas (114) parodė, kad programos „Hercule III“ užduotis iš esmės
įvykdyta. Šiuo vertinimu nustatytas bendras visos programos – tiek mokymo veiksmų, tiek techninės paramos
veiklos – efektyvumas ir veiksmingumas. Suinteresuotieji subjektai pranešė, kad programa yra efektyviai
įgyvendinama, veiksmingai tenkinant valstybių narių poreikius.
Dotacijų paraiškų teikimo ir nagrinėjimo elektroninėmis priemonėmis tvarkos įdiegimas yra svarbus pokytis,
dėl kurio labai sutrumpėjo laikas, per kurį pareiškėjams pranešama apie vertinimo procedūros baigtį.
Naująja ES kovos su sukčiavimu programa (2021–2027 m.) siekiama toliau teikti ir didinti paramą valstybėms
narėms kovojant su ES biudžetui kenkiančiu sukčiavimu, pažeidimais ir korupcija.

„Pericles 2020“
Pagal programą „Pericles 2020“ finansuojami personalo mainai, seminarai, mokymas ir tyrimai, vykdomi
teisėsaugos ir teisminių institucijų, bankų ir kitų subjektų, dalyvaujančių užtikrinant euro banknotų ir monetų
padirbinėjimo prevenciją ir kovojant su šiais nusikaltimais. Veiksmai gali būti vykdomi euro zonoje, euro zonai
nepriklausančiose ES valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse, kuriose, kaip nustatyta, yra pinigų padirbinėjimo
centrų. Naudojamas finansavimas i) skiriant dotacijas kompetentingoms nacionalinėms institucijoms (KNI),
norinčioms įgyvendinti veiksmus (KNI įgyvendinami veiksmai), ir ii) finansuojant veiksmus, kuriuos tiesiogiai
įgyvendina pati Europos Komisija (tiesioginiai veiksmai). Metinių asignavimų dydis kinta, tačiau paprastai apie
70 proc. metinio biudžeto skiriama kompetentingų nacionalinių institucijų įgyvendinamiems veiksmams, o
30 proc. – tiesioginiams veiksmams.

(113)
(114)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex:32014R0250
COM(2018) 3, https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/commission_report_mid_term_evaluation_hercule_iii_en.pdf.
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2018 m. pagal šią programą finansuota 11 projektų: aštuonis iš jų inicijavo euro zonos valstybių narių
kompetentingos nacionalinės institucijos, o kiti trys buvo Komisijos iniciatyvos.

Kovos su sukčiavimu informacinė sistema (115)
Kovos su sukčiavimu informacinėje sistemoje nustatoma ir finansuojama kovai su sukčiavimu skirtų
informacinių technologijų taikomųjų programų, kurias valdo Europos Komisija, grupė. Jomis užtikrinama, kad
nacionalinės ir ES kompetentingos administracijos tinkamu laiku ir saugiai keistųsi su sukčiavimu susijusia
informacija. Dvi pagrindinės šios sistemos sritys yra tarpusavio pagalba muitinės veiklos srityje ir pažeidimų
valdymas. Sistema palaikoma naudojant portalą, kaip vieną bendrą infrastruktūrą teikiant šias paslaugas
daugiau kaip 8 000 registruotų galutinių naudotojų, dirbančių daugiau kaip 1 200 kompetentingų tarnybų
valstybėse narėse, trečiosiose šalyse partnerėse, tarptautinėse organizacijose, Komisijos tarnybose ir kitose
ES institucijose. Šis portalas teikia galimybę naudotis didele masto ekonomija ir gauti abipusę naudą kuriant,
prižiūrint ir naudojant daugybę įvairių IT paslaugų ir priemonių.
Į kovos su sukčiavimu informacinę sistemą taip pat įtraukta pažeidimų valdymo sistema. Ji padėjo Europos
Komisijai ir valstybėms narėms kovoti su sukčiavimu muitų srityje ir administruoti išlaidoms skirtą ES
biudžeto dalį.
Pavyzdžiui, 2018 m. kovos su sukčiavimu informacinėje sistemoje remta tarpusavio paramos veikla apėmė
bendras muitinių operacijas, bendrai organizuotas Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) kartu su
Europos Sąjungos pasienio pagalbos misija Moldovoje ir Ukrainoje, arba organizuotas valstybių narių ar
Europolo, padedant Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF). Per 2018 m. šioje sistemoje bendromis
jėgomis organizuotos arba remtos penkios bendros muitinių operacijos. Sistemos moduliais naudotasi saugiai
keičiantis informacija per šias bendras muitinių operacijas. Nagrinėjamų sukčiavimo muitų srityje atvejų, apie
kuriuos informacija yra prieinama tarpusavio paramai skirtose šios sistemos duomenų bazėse, skaičius
2018 m. buvo 18 340, taigi 2 016 atvejų daugiau negu praėjusiais metais. Pagal būsimą daugiametę
finansinę programą kovos su sukčiavimu informacinė sistema bus įtraukta į būsimąją kovos su sukčiavimu
programą.
Pagal būsimąją programą bus sustiprinta ir racionalizuota dabartinė Sąjungos parama pastangoms apsaugoti
ES finansinius interesus ir tarpusavio administracinei pagalbai muitinės veiklos srityje, taip pat bus
išnaudojamos sąveikos ir lanksčiai derinami įvairūs dabartiniai veiksmai (116).

Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių
sąveikumo sprendimai ir bendros struktūros (programa ISA2)
Koordinavimo sunkumai trukdo didinti sąveikumą tarp valstybių ir tarp sektorių. Šių sunkumų kyla daugiausia
dėl institucijų sudėtingumo, daugybės valdymo lygmenų ir nacionalinių viešojo administravimo skirtumų tarp
valstybių narių, taip pat regionų ir vietos viešojo administravimo skirtumų valstybėse narėse. Europos viešojo
administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikumo sprendimų ir bendrų struktūrų programa (ISA2)
padedama plėtoti skaitmeninius sprendimus, kad viešojo administravimo institucijos, įmonės ir visuomenė
gautų naudos iš viešųjų paslaugų, kurios yra sąveikios tarpvalstybiniu ir tarpsektoriniu mastu.
Ši programa yra platesnės su ES viešojo administravimo skaitmeninimu susijusios politikos sistemos dalis.
Pagal ją sąveikumo sprendimai rengiami savarankiškai arba papildant ir remiant kitas ES iniciatyvas. Pagal ją
bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir Komisija taip pat skatinama naudotis Europos sąveikumo
sistema ir vykdoma šios sistemos priežiūra. 2018 m. tęstinę darbo programą sudarė 53 veiksmai; prieš tai
pirmaisiais veiklos metais buvo valdomi 39 veiksmai, o 2017 m. – 43 veiksmai. Ši programa iki šiol efektyviai
įgyvendinama ir beveik visi veiksmai įvykdyti taip, kaip planuota, iki 2018 m. pabaigos.
(115)
(116)

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba, 2018 m. metinė veiklos ataskaita, p. 24.
Pasiūlymas dėl Reglamento dėl ES kovos su sukčiavimu programos, COM(2018)386, p. 2.
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Atliekant tarpinį vertinimą preliminariai nustatyti faktai patvirtina šios programos aktualumą, veiksmingumą ir
tai, kad ji sėkmingai įgyvendinama (117). Šia programa padedama didinti tarpvalstybinį sąveikumą ES,
pavyzdžiui, pagal ją didinamas informuotumas apie sąveikumą tarp ES valstybių narių ir padedama įtraukti
šią temą į nacionalines darbotvarkes. Pagal ją taip pat telkiami žmonės, kuriant tinklus ir padedant
nacionalinėms organizacijoms susitikti su bendradarbiavimo partneriais kitose šalyse, taigi palengvinant
valstybių narių tarpusavio mainus sąveikumo srityje.
Į šiuos išorės veiksnius atsižvelgiama renkantis naujus veiksmus pagal ISA 2 metines darbo programas. Pagal
būsimą daugiametę finansinę programą programa ISA2 bus pakeista Skaitmeninės Europos programa, kuria
bus išplėsta intervencijų sritis ir sustiprintos sąveikos su veiksmais pagal dabartinę Europos infrastruktūros
tinklų priemonę ir programą „Horizontas 2020“.

Europos statistikos programa
Pagal Reglamentu (ES) Nr. 99/2013 (118) nustatytą Europos statistikos programą sukurta Europos
statistikos plėtros, rengimo ir sklaidos sistema 2013–2020 m. laikotarpiu. Šios programos sistemoje
rengiami statistiniai duomenys yra labai svarbūs priimant ES sprendimus ir vertinant veiklos rezultatus bei
poveikį pagal svarbiausias iniciatyvas, tokias kaip Investicijų planas Europai, Europos socialinių teisių ramstis
arba energetikos sąjunga.
Europos statistikos programa parengta siekiant tinkamu laiku teikti kokybišką statistinę informaciją, palaikant
pusiausvyrą tarp ekonomikos, socialinės ir aplinkosaugos sričių. Pagal ją ekonomiškai efektyviai ir be
nereikalingo darbo dubliavimo tenkinami daugelio įvairių Europos statistikos naudotojų, įskaitant sprendimus
priimančius asmenis, tyrėjus, įmones ir plačiąją visuomenę, poreikiai.
2018 m. atliktas antras 2013–2020 m. Europos statistikos programos laikotarpio vidurio vertinimas,
apimantis 2015–2017 m. laikotarpį. Šiuo vertinimu nustatyta, kad programa efektyviai valdoma, ja sukuriama
akivaizdžios Europos pridėtinės vertės ir ji yra nuosekli iš vidaus bei suderinta su kitomis išorės iniciatyvomis,
kuriomis siekiama rengti statistinius duomenis. Gauti rezultatai taip pat rodo, kad Europos statistikos
programa jau padėta ir toliau padedama tenkinti naudotojų poreikius ir formuoti bei stebėti politiką, tačiau
reikia nuveikti daugiau. Eurostatas ir Europos statistikos sistema modernizuoja statistikos rengimo procesus,
kad tokie poreikiai būtų tenkinami naudojantis naujomis technologijomis. Pagal būsimą daugiametę finansinę
programą ši veikla bus įtraukta į naująją bendrosios rinkos programą ir kartu bus išlaikytas profesinis
nepriklausomumas, būtinas teikiant Europos statistiką. Įvairias su bendrąja rinka susijusias Komisijos
centralizuotai valdomas priemones įtraukus į vieną bendrą programą, sumažės dubliavimo, padidės sąveikos
ir bus lengviau palaikyti ryšius ir tinklų veiklą su visomis įvairių suinteresuotųjų subjektų grupėmis. Toks
veiklos sutelkimas didina gaunamą ekonominę naudą ir ekonominį efektyvumą.

Branduolinių įrenginių eksploatavimo nutraukimo pagalbos programos
Bulgarijoje, Slovakijoje ir Lietuvoje
Bulgarija, Lietuva ir Slovakija pagal savo stojimo į ES sąlygas susitarė uždaryti ir baigti eksploatuoti kelias
branduolines elektrines su pirmosios kartos reaktoriais (iš viso aštuoni branduolinių elektrinių blokai trijose
skirtingose vietose – Kozlodujuje, Ignalinoje ir Bohunicėje) anksčiau nei baigsis jų numatytasis eksploatavimo
laikotarpis. ES, atsižvelgdama į su tuo susijusią finansinę naštą ir pripažindama, kad branduolinių elektrinių
eksploatavimo nutraukimas yra ilgalaikis procesas, įsipareigojo teikti finansinę paramą šioms trims
valstybėms.
(117)
(118)

Vėliau šiais metais (2019 m. trečiąjį ketvirtį) bus paskelbta Komisijos ataskaita, kurioje bus pateikti galutiniai tarpinio vertinimo
rezultatai.
2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 99/2013 dėl 2013–2017 m. Europos statistikos
programos, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. spalio 25 d. Reglamentu (ES) 2017/1951, kuriuo iš dalies keičiamas
Reglamentas (ES) Nr. 99/2013 dėl 2013–2017 m. Europos statistikos programos, pratęsiant jos galiojimą iki 2020 m.
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Bulgarijoje (119) pagal šią programą pradėta eksploatuoti svarbi atliekų tvarkymo infrastruktūra. 2018 m., visų
pirma, pradėta naudoti labai naši radioaktyviųjų atliekų tūrio mažinimo įranga. Iš šios veiklos gauta grįžtamoji
informacija bus labai naudinga kitoms organizacijoms, apdorojančioms radioaktyviąsias atliekas Europos
Sąjungoje, nes joms tenka spręsti panašius uždavinius.
Slovakijoje (120) 2018 m. padaryta svarbi pažanga, susijusi visų pirma su įrenginių deaktyvavimu ir
išmontavimu tiek turbinų salėse ir pagalbiniuose pastatuose (nugriauti keturi aušinimo bokštai), tiek
reaktoriaus pastate (panaudoto branduolinio kuro baseinų ir kitų rezervuarų deaktyvavimas). Aušinimo bokštų
griovimas, sulaukęs didelio visuomenės dėmesio, buvo akivaizdus įrodymas, kad daroma pažanga siekiant
išvalyti šio branduolinio objekto vietą. Reaktoriaus pastato deaktyvavimas labai padėjo sumažinti ten
dirbančio personalo apšvitą.
Lietuvoje (121) kuras iš antrojo reaktoriaus visiškai pašalintas 2018 m. vasario mėn. – keliais mėnesiais
anksčiau negu numatyta. Kuras jau pašalintas iš abiejų reaktorių. Iki 2018 m. gruodžio 31 d. daugiau kaip
50 proc. panaudoto kuro rinklių saugiai perkeltos į konteinerius ir padėtos į saugyklą, todėl labai sumažėjo
radiacijos pavojus ir rizika plačiajai visuomenei.
Labai svarbus aspektas, pabrėžiamas ir 2018 m. užbaigtame vertinime (122), yra branduolinių įrenginių
eksploatavimo nutraukimo pagalbos programos papildoma nauda, susijusi su žinių ir kompetencijos didinimu.
Tai buvo naudinga visoms trims valstybėms: pavyzdžiui, Slovakija padėjo Bulgarijai parengti kvietimo
dalyvauti konkurse specifikacijas, siekiant paruošti reaktoriaus pastatą pirminės grandinės deaktyvavimui, po
to, kai sėkmingai užbaigtas pačios Slovakijos reaktoriaus pirminės grandinės deaktyvavimas (123). Šios žinios
yra svarbios ir todėl, kad ateityje reikės baigti eksploatuoti dar nemažai branduolinių elektrinių visoje ES.
Komisija įtraukė tolesnę paramą šiai veiklai į savo pasiūlymą dėl daugiametės finansinės programos.

(119)
(120)
(121)
(122)
(123)

Branduolinių įrenginių eksploatavimo nutraukimo pagalbos programos Bulgarijoje ir Slovakijoje 2018 m. suvestinė, p. 1.
Branduolinių įrenginių eksploatavimo nutraukimo pagalbos programos Bulgarijoje ir Slovakijoje 2018 m. suvestinė, p. 2.
Branduolinių įrenginių eksploatavimo nutraukimo pagalbos programos Lietuvoje 2018 m. suvestinė, p. 1.
Branduolinių įrenginių eksploatavimo nutraukimo pagalbos programos vertinimas, SWD(2018) 344.
Branduolinių įrenginių eksploatavimo nutraukimo pagalbos programos Bulgarijoje ir Slovakijoje 2018 m. suvestinė, p. 1.
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Ekonominė, socialinė ir teritorinė
sanglauda (biudžeto 1B išlaidų kategorija)
2018 m. programoms pagal 1B išlaidų kategoriją skirta 55,5 mlrd. EUR lėšų, kurios sudarė 35 proc. viso tų
metų ES biudžeto. Ši išlaidų kategorija apima Jaunimo užimtumo iniciatyvą, Europos pagalbos labiausiai
skurstantiems asmenims fondą ir tris fondus, kuriuos derinant remiama sanglauda visose ES valstybėse
narėse (124):


Europos regioninės plėtros fondą (ERPF),



Europos socialinį fondą (ESF),



Sanglaudos fondą.

Diagrama. Pagrindinės programos, 2018 m. finansuotos (įsipareigojimų asignavimai) pagal 1B išlaidų kategoriją „Ekonominė, socialinė ir
teritorinė sanglauda“. Kategorija „Kitos programos“ apima, be kita ko, pagalbą atokiausiems ir retai gyvenamiems regionams, techninę
paramą, įnašą į Europos infrastruktūros tinklų priemonę, bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus.
Šaltinis – Europos Komisija.

Sanglaudos politika prisidedama prie ES ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos, mažinant
ekonominius ir socialinius skirtumus, kurių tebėra tarp jos regionų ir valstybių. Ši politika yra vienas
svarbiausių ES investicijų finansavimo šaltinių ir ja padedama pasiekti strategijos „Europa 2020“ tikslus,
remiant ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą ES lygmeniu ir struktūrines reformas nacionaliniu lygmeniu.
Jos fondų lėšas papildo Europos strateginių investicijų fondas, kuris skatina viešąsias ir privačiąsias
investicijas, remia struktūrines reformas ir didina galimybes gauti finansavimą.
(124)

Informacija apie veiklos rezultatus pagal biudžeto 1B išlaidų kategoriją yra daugiausia informacija apie 2017 m., nes 2018 m.
informacija bus gauta iš valstybių narių tik 2019 m., po šios ataskaitos paskelbimo.
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Sanglaudos politika padedama baigti kurti bendrąją skaitmeninę rinką ir energetikos sąjungą ir, investuojant į
energetikos, aplinkos, klimato bei darniojo transporto sritis, labai padedama Europoje pereiti prie mažo anglies
dioksido kiekio technologijų ekonomikos. Sanglaudos politika taip pat padedama plėtoti vidaus rinką, laikytis
visapusiško požiūrio į migracijos politiką ir įgyvendinti Europos socialinių teisių ramstį. Tai pasiekiama,
pavyzdžiui, mažinant skurdo ir socialinės atskirties poveikį žmonėms, patiriantiems didelį nepriteklių, ir
remiant (jaunimo) užimtumą.
Nors startuota lėčiau negu 2007–2013 m. laikotarpiu, dabartinio programavimo laikotarpio
projektų atrankos tempas dabar jau paspartėjo. Iki 2018 m. gruodžio mėn. išrinkta daugiau kaip
milijonas projektų, skirtų remti iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio
fondo ir pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą visoje Europoje – visas šiuo laikotarpiu galimas skirti
finansavimas yra 362 mlrd. EUR. Toks projektų atrankos 2014–2018 m. lygis yra panašus į atitinkamų 2007–
2013 m. laikotarpio metų lygį.
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Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos
fondo investicijomis remiami visi ES regionai:
– suteikiama išteklių, kad jie galėtų sėkmingai dalyvauti globalizuotoje ekonomikoje


Sanglaudos politikos lėšomis per praėjusius 10 metų ES padėta sukurti 1,3 mln. darbo vietų ir
daugiau kaip 8,9 mln. asmenų įgijo naują kvalifikaciją (a).



Finansavimą gavo daugiau kaip 43 000 įmonių, bendradarbiaujančių su mokslo tiriamosiomis
institucijomis.



Dėl paramos mažosioms įmonėms sukurta daugiau kaip 284 000 darbo vietų.



Finansavimą gavo 90 000 pradedančiųjų įmonių (startuolių).

– jiems padedama dalyvauti skaitmeninėje revoliucijoje


Išrinkta apie 7 800 projektų, siekiant padėti kurti sujungtą bendrąją skaitmeninę rinką,
ir jiems iš viso skirta 10,3 mlrd. EUR investicijų (ES lėšos kartu su nacionaliniu bendru
finansavimu).

– investuojama į švietimą ir sveikatą


Pagal sanglaudos politiką investuojama į socialinę infrastruktūrą:
—

1,8 mln. vaikų gali lankyti naujas arba modernizuotas mokyklas ir vaikų priežiūros
įstaigas;

—

51 mln. žmonių gali naudotis geresnėmis sveikatos priežiūros paslaugomis.

– sujungiamos teritorijos, mažinami atstumai


Daugiau kaip 2 700 km rekonstruotų geležinkelio linijų, beveik 7 500 km rekonstruotų kelių, taip
pat nutiesta 3 100 km naujų kelių.



Dėl sanglaudos politikos investicijų tokie miestai kaip Varšuva, Sofija ir Bukareštas ateityje turės
modernias metro sistemas.

– saugoma aplinka ir tausiai naudojami ištekliai







Apsaugos nuo potvynių priemonėmis Europoje apsaugota daugiau kaip 36 mln. žmonių.
Apsaugos nuo miškų gaisrų priemonėmis Europoje apsaugota 18 mln. žmonių.
Natūralių gamtos buveinių išsaugojimo priemonės taikomos 7 mln. ha plote.
Pagerintas geriamojo vandens tiekimas 8,5 mln. Europos gyventojų.
Daugiau kaip 14,5 mln. žmonių Europoje naudojasi geresniu nuotekų valymu.
Išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis Sanglaudos fondo finansuojamais veiksmais kasmet
sumažinamas apie 9,7 mln. CO2 ekvivalento tonų, o 330 000 namų ūkių priskirti didesnio energijos vartojimo
efektyvumo klasei.

Pastaba. Pateikti skaičiai, išskyrus (a) punktą, parodo numatomą poveikį pagal 2014–2020 m. sanglaudos
politikos projektus, kuriems parama pradėta teikti iki 2018 m. gruodžio 31 d.
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Šaltiniai: Europos struktūrinių ir investicijų fondų atvirųjų duomenų platforma (https://cohesiondata.ec.europa.eu/ ); Regioninės ir miestų
politikos generalinio direktorato 2018 m. metinė veiklos ataskaita; Septintoji ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaita;
bendrųjų rodiklių ir metinio įgyvendinimo ataskaitos.
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Europos regioninės plėtros fondas ir Sanglaudos fondas
Programos tikslai
Europos regioninės plėtros fondas ir Sanglaudos fondas yra dvi iš pagrindinių ES investicinių priemonių,
kuriomis pasiekiama kritinė investicijų masė ES prioritetinėse srityse. Šių fondų parama labai padeda
įgyvendinti konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas, teikiamas valstybėms narėms per Europos
ekonominės politikos koordinavimo semestrą. 2014–2020 m. programos buvo pirmos programos, aiškiai
susietos su metiniu Europos semestro procesu. Atitinkamos konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos buvo
esminis veiksmingo programavimo aspektas ir į jas atsižvelgta patvirtintuose partnerystės susitarimuose bei
vykdomose programose, kurios šiuo metu yra paskata valstybėms narėms įgyvendinti struktūrinius pokyčius ir
politikos reformas, darant investicijas, kuriomis šalinami struktūriniai trūkumai ir augimo kliūtys. Šie fondai
buvo svarbūs mažinant tiesioginį ekonomikos ir finansų krizės poveikį, taip pat didinant ilgalaikį struktūrinį
Europos regionų potencialą. Toliau nurodyti investavimo prioritetai 2014–2020 m. laikotarpiu.

Mokslinių tyrimų, technologinės
plėtros ir inovacijų skatinimas

Informacinių ir ryšių technologijų
(IRT) prieinamumo ir naudojimo
didinimas ir kokybės gerinimas

Mažųjų ir vidutinių įmonių
konkurencingumo didinimas

Perėjimo prie mažo anglies
dioksido kiekio technologijų
ekonomikos visuose sektoriuose
rėmimas

Prisitaikymo prie klimato kaitos
skatinimas, rizikos prevencija ir
valdymas

Aplinkos išsaugojimas bei
apsauga ir efektyvaus išteklių
naudojimo skatinimas

Darniojo transporto skatinimas ir
kliūčių pagrindinėse tinklo
infrastruktūros dalyse šalinimas

Tvaraus ir kokybiško užimtumo
skatinimas ir darbo jėgos judumo
rėmimas

Socialinės įtraukties skatinimas,
kova su skurdu ir diskriminacija

Investavimas į švietimą, mokymą
ir profesinį mokymą siekiant
lavinti įgūdžius ir skatinti
mokymąsi visą gyvenimą

Valdžios institucijų ir
suinteresuotųjų subjektų
institucinių gebėjimų stiprinimas ir
efektyvus viešasis
administravimas

Įgyvendinimas ir naujausi pasiekimai
Sanglaudos politika, kuriai skiriamas beveik trečdalis viso ES biudžeto, daugelyje valstybių narių buvo labai
svarbus viešųjų investicijų šaltinis per krizę ir po krizės: jos lėšos, pavyzdžiui, 2015–2017 m. sudarė
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vidutiniškai beveik 9 proc. valdžios sektoriaus kapitalo išlaidų ES 28 valstybėse narėse ir 41 proc. (125) –
ES 13 (126). Sanglaudos politika taip pat labai padedama siekti J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos
prioritetų, ir ji prisideda prie solidarumo ir vienybės Europoje. Investicijų vienoje šalyje šalutinis teigiamas
poveikis juntamas ir kitose, sanglaudos politikos paramos negaunančiose šalyse (jis sudaro apie 0,12 proc.
BVP) (127).
Sanglaudos politikos priemonėmis bus pasiektas beveik 1 trilijono eurų papildomas BVP prieaugis iki 2023 m.
Ši politika yra naudinga visų ES valstybių narių ekonomikai ir padėjo joms įveikti ekonomiškai sunkius
laikotarpius.

346,5 MLRD. EUR
investuota 2007–2013 m.

>

Įvertinta grąža – beveik 1 trilijono eurų
papildomas BVP prieaugis iki 2023 m.
Tvarus ilgalaikis poveikis visose valstybėse narėse: daugiau

kaip 4 proc. Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje, Kipre, Latvijoje,
Lenkijoje, Lietuvoje, Maltoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje
ir Vengrijoje (128).

Praėjus penkeriems 2014–2020 m. finansavimo laikotarpio metams, sanglaudos politikos programų
įgyvendinimas tęsiamas visu pajėgumu. Iki 2018 m. gruodžio mėn. projektams valstybėse narėse jau skirta
270 mlrd. EUR lėšų – jos sudaro beveik 77 proc. visų šių fondų finansinių asignavimų. Taip finansuojamų
projektų yra daugiau kaip 290 000. 80 mlrd. EUR suma dar nepaskirstyta projektams – visos investicijos bus
atliktos iki finansavimo laikotarpio pabaigos 2023 m. Taigi, toliau spartinamas tempas, palyginti su 2017 m.
pabaigoje užfiksuotais rezultatais, kurie rodė, kad projektams jau paskirstyta 55 proc. visų lėšų. Svarbu
pažymėti, kad ši dabartinė tendencija yra šiek tiek stipresnė negu praėjusio programavimo laikotarpio
(pažymėta punktyrine linija tolesnėje diagramoje), ir numatoma, kad spartus įgyvendinimo tempas bus
išlaikytas ir antrojoje šio programavimo laikotarpio pusėje.

(125)
(126)
(127)
(128)

Europos Komisija, Septintoji ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaita, p. 176–177,
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion7/7cr_lt.pdf.
Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje, Kipre, Kroatijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Maltoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje ir
Vengrijoje.
Pagal 2007–2013 m. programas; tačiau panašaus dydžio poveikio galima tikėtis ir pagal 2014–2020 m. programas.
2007–2013 m. baigiamasis (ex post) vertinimas.
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Diagrama. Projektų atranka: 2007–2020 m. laikotarpio ir dabartinio laikotarpio palyginimas. Apskaičiuota pagal bendras išrinktų
finansuoti projektų išlaidas (ES ir nacionalinėmis lėšomis). Pagal 2007–2019 m. laikotarpio programas N metai yra 2007 m., o pagal
2014–2020 m. programas – 2014 m.
Šaltinis – Europos Komisija.

2018 m. buvo toliau sparčiai daromos investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas – gerų su tuo susijusių
rezultatų pasiekta daugumoje valstybių narių. Iki 2018 m. pabaigos išrinkta finansuoti jau daugiau kaip
50 000 konkrečių mokslinių tyrimų ir inovacijų projektų – jiems skirta 73 proc. visos planuojamos skirti sumos.
Nuo 2014 m. daugiau kaip 15 200 tyrėjų pasinaudojo geresne mokslinių tyrimų infrastruktūra, o 7 000
įmonių bendradarbiauja su mokslinių tyrimų centrais visoje ES. Pagal iki šiol įgyvendintus projektus įmonės,
pasinaudojusios finansavimu, pateikė rinkai jau daugiau kaip 3 200 naujų produktų.
Europos regioninės plėtros fondas ir Sanglaudos fondas padeda įmonėms didinti konkurencingumą, kurti
naujus produktus, atrasti naujas rinkas ir kurti naujas darbo vietas – ypač daug dėmesio skiriama inovacinėms
ir sparčiai augančioms įmonėms bei programoms, kuriomis siekiama remti mažųjų ir vidutinių įmonių
inovacinį pajėgumą. Plataus masto parama, teikiama mažosioms ir vidutinėms įmonėms, taip pat yra būtina
siekiant sukurti stipresnę ir teisingesnę vidaus rinką su tvirta pramonine baze. Iki 2018 m. pabaigos jau apie
88 proc. visos lėšų sumos paskirstyta daugiau kaip 95 000 projektų, kuriais siekiama didinti mažųjų ir
vidutinių įmonių konkurencingumą.
Sanglaudos politika yra didžiausias ES finansavimo šaltinis modernizuojant Europos transporto sistemą ir
padedant jai prisitaikyti prie naujų uždavinių. Teikiama svarbi parama TEN-T geležinkelių ir kelių tinklui, taip
pat daromos investicijos į miestų darnų judumą, dėl kurių Europos miestiečių kasdienis važinėjimas į darbą
taps švaresnis, spartesnis ir saugesnis. Iki 2018 m. pabaigos suteikta parama apie 2 500 projektų, priskiriamų
tinklų infrastruktūros projektams.
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Gavus Europos regioninės plėtros
fondo paramą, 2018 m. baigtas
įrengti didelis tarpmiestinio dviračių
tako tarp Antverpeno ir Briuselio
ruožas. Tarpmiestinis dviračių takas –
saugi
ir
patogi
susisiekimo
alternatyva važinėjantiems į darbą
žmonėms. Tai būdas tvariai spręsti
eismo spūsčių problemas, padedant
mažinti transporto priklausomybę nuo
iškastinio kuro.

Nuotrauka © Europos Sąjunga

Nemaža finansavimo lėšų dalis skiriama verslo aplinkai gerinti ir verslumui remti: pavyzdžiui, remiama
daugiau kaip 90 000 pradedančiųjų įmonių (startuolių). Svarbus aspektas yra finansavimo gavimo
palengvinimas; nuo šio programavimo laikotarpio pradžios 2,7 mlrd. EUR investuota naudojantis finansinių
priemonių sverto poveikiu.
Kroatija: ESI fondų finansuojamas Rizikos kapitalo fondas rems inovatyvius startuolius
2018 m. birželio mėn. Kroatija įsteigė ESI fondų finansuojamą Rizikos kapitalo fondą – tai pirmoji rizikos
kapitalo priemonė, kurią remia Europos regioninės plėtros fondas. Šis fondas, gavęs 35 mln. EUR sumą pagal
2014–2020 m. laikotarpio konkurencingumo ir sanglaudos veiksmų programą, investuos į rizikos kapitalo
fondus, skiriančius lėšas mažosioms ir vidutinėms vietos įmonėms, turinčioms didelį augimo potencialą, kad
jos galėtų plėsti savo veiklą ir konkuruoti pasauliniu mastu. ESI fondų finansuojamas Rizikos kapitalo fondas
orientuosis visų pirma į ankstyvojo etapo investicijas ir siūlys naudotis visaverte veiklos pradžios spartinimo
programa. Tai – naujas įnašas į Europos regioninės plėtros fondo remiamų sėkmingų skolos priemonių
portfelį, padėsiantis kurti tvirtą ir dinamišką startuolių ekosistemą šioje šalyje.
Tai geras pavyzdys, kaip sanglaudos politikos investicijomis remiamas darbo vietų kūrimas ir ekonomikos
augimas pagal Investicijų planą Europai. Beveik 50 įmonių gaus joms gyvybiškai svarbią paramą
parengiamajame etape, o 15 įmonių – veiklos pradžios etape. Taip pat tikimasi, kad ši priemonė turės stiprų
šalutinį teigiamą poveikį neformaliems investuotojams, verslumo praktiniams seminarams ir korporacijoms ir
bus sukurti patikimi kanalai, paskatinsiantys regioninius rizikos kapitalo fondus kur kas labiau domėtis
investavimo galimybėmis Kroatijoje.
Svarbi pažanga taip pat padaryta aplinkos apsaugos ir skatinimo efektyviai naudoti išteklius srityje,
kurioje iki 2018 m. pabaigos suteikta parama 12 500 projektų. Nors tokių investicijų ciklas trunka ilgai, jau
pasiekta daug rezultatų. Milijonai piliečių yra apsaugoti nuo tokių gaivalinių nelaimių kaip potvyniai ir gaisrai, o
šimtai tūkstančių naudojasi geresne vandens tiekimo ir vandens valymo infrastruktūra. Įgyvendinimas
įvairiose valstybėse narėse ir kartais toje pačioje valstybėje narėje nėra vienodas, pažanga siekiant su antrinio
atliekų perdirbimo pajėgumo didinimu ir žemės rekultivavimu susijusių tikslų tebėra šiek tiek lėtesnė – iki šiol
išrinktais projektais gali būti pasiekta tik nedidelė viso numatyto tikslo dalis. Taip yra visų pirma dėl
ilgai trunkančių tokių projektų planavimo procedūrų.
Europos regioninės plėtros fondas yra svarbiausia investavimo į viešojo sektoriaus ir mažųjų bei vidutinių
įmonių skaitmeninimą ir į plačiajuosčio ryšio plėtrą priemonė. Jo tikslas – didinti efektyvumą e. valdžios
sprendimais, pažangiais energetikos ir transporto sprendimais, teikiant paramą pagal poreikius vietoje ir
suderinant vietos poreikius su esamomis galimybėmis. Iki 2018 m. pabaigos išrinkta apie 7 800 konkrečių
vietos projektų siekiant padėti kurti sujungtą bendrąją skaitmeninę rinką; jie sudaro 63 proc. viso planuojamų
projektų skaičiaus. Nors keliose valstybėse narėse 2018 m. užfiksuota nemaža pažanga, kai kuriose šalyse dėl
tam tikrų sunkumų (pavyzdžiui, dėl intervencijos sričių kartografavimo ir paramos gavėjų atrankos sunkumų
arba valstybės pagalbos problemų) sulėtėjo plačiajuosčio ryšio projektų įgyvendinimas ankstyvuose etapuose.
Atsižvelgiant į šiuos sunkumus, toliau vykdomi tikslingi veiksmai siekiant gerinti programų institucijų
administracinius gebėjimus šioje srityje.
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Užtikrinta tinkama tolesnė priežiūra pagal plačiajuosčio ryšio plėtros kaimuose veiksmų planą (129) – surengti
apsilankymai valstybėse (Bulgarijoje, Čekijoje, Kroatijoje, Rumunijoje, Slovakijoje), išnagrinėti jų prašymai dėl
perprogramavimo ir apsvarstytos įgyvendinimo kliūtys. Iš kitų iniciatyvų paminėtinas valstybių narių
plačiajuosčio ryšio kompetencijos biurų tinklo, remiamo iš Briuselyje įsikūrusios būstinės, darbas, jau pradėjęs
duoti teigiamų rezultatų. Per atskirus šio tinklo ryšių centrus valstybėse narėse informuojamos ir (arba)
konsultuojamos bet kokios viešojo sektoriaus institucijos, norinčios plėtoti didelės spartos plačiajuosčio ryšio
aprėptį, ir bet kokie galimi plačiajuosčio ryšio projektų vykdytojai, norintys sužinoti apie galimą ES, nacionalinį
arba regioninį finansavimą plačiajuosčio ryšio diegimui. Visais šiais veiksmais tikimasi padėti gerinti regionų ir
valstybių narių skaitmeninimo rezultatus ir taip padėti pasiekti nustatytą tikslinį poveikio rodiklį dėl valstybių
narių skaitmeninio konkurencingumo.
Skaitmeninio strateginio valdymo stiprinimas valstybėse narėse: Italijos pavyzdys
Dėl skaitmeninės atskirties, t. y. nevienodo informacinių technologijų prieinamumo ir jų naudojimo paplitimo,
Italijos (ypač pietų Italijos) regionai yra atskirti nuo visos likusios Europos. Italija patvirtino skaitmeninio
augimo strategiją, kuria siekia užtikrinti plačiajuosčio (mažiausiai 30 Mbps spartos) interneto ryšio aprėptį
visiems Italijos gyventojams, užtikrinti labai spartų (mažiausiai 100 Mbps) ryšį biuruose, viešuosiuose
pastatuose ir 85 proc. privačių namų ūkių, taip pat diegti didelės spartos plačiajuostį ryšį pramoninėse
zonose. 2,6 mlrd. EUR investicijų skirta projektams, kuriais remiamas skaitmeninis augimas 2014–2020 m.
laikotarpiu.
Sukūrus energetikos sąjungą bus užtikrintas energijos tiekimo Europoje saugumas, įperkamumas ir
tvarumas ir kartu ES taps mažiau priklausoma nuo tarptautinės rinkos ir išorinių energijos žaliavų tiekimo
šaltinių. Sanglaudos politika yra svarbiausias ES investicijų šaltinis kuriant realią energetikos sąjungą ir
padedant ES regionams ir miestams pasiekti ES 2020 ir 2030 m. klimato ir energetikos tikslus ir įvykdyti
socialiai teisingą pertvarką.
Vengrija: parama didžiausiai Vengrijos elektrinei
Pirmoji saulės elektrinė pagal bendrovių grupės „MVM Group“ 2018–2019 m. fotovoltinės energijos projektą
pastatyta netoli Felšėžolcos ir Ongos miestelių ir užima beveik 45 ha plotą. Jai skirta iš viso apie 28 mln. EUR
investicija Europos regioninės plėtros fondo ir nacionalinio biudžeto lėšomis. Joje jau pradėta gaminti elektros
energija, o šios jėgainės įrengtoji galia yra didžiausia Vengrijoje – 20 megavatų. Felšėžolcos saulės elektrinė
yra pirmoji, pradėjusi gaminti elektros energiją, iš 110 tokių saulės jėgainių, kurias planuojama pastatyti.

Nyderlandai: fotovoltinės saulės energijos tiekimo būstų nuomininkams didinimas
Šiuo projektu padedama dideliu mastu diegti fotovoltinės saulės energijos sistemas nuomojamuose būstuose.
Rinkos dalyvių konsorciumas siekia pašalinti esamas kliūtis ir kartu užtikrinti, kad būtų įmanoma patenkinti
didžiulę saulės fotovoltinių plokščių paklausą nuomojamuose būstuose. Darniai bendradarbiaujant
patyrusiems rinkos dalyviams ir ekspertams ir padedant išorės specialistams, palengvinamas dideliu mastu
vykdomas būstų nuomininkų aprūpinimas fotovoltine saulės energija. Įrengiant fotovoltinės saulės energijos
sistemas – iš pradžių 8 500 būstų, o per kelerius vėlesnius metus iki 30 000 būstų – bus suteikta daug
užimtumo galimybių. Taip pat augs už fotovoltinių plokščių, keitiklių ir kabelių parinkimą ir įrengimą atsakingų
įmonių verslas.
Sanglaudos politika taip pat yra pagrindinis ES nelaimių rizikos valdymo finansavimo šaltinis. Jau išrinkta ir
bus įgyvendinama arba jau yra įgyvendinama vietoje daugiau kaip 25 000 projektų mažo anglies dioksido
kiekio technologijų ekonomikos srityje. Išrinkta beveik 2 500 projektų investicijoms siekiant su klimatu
susijusių tikslų.
Europos regioninės plėtros fondo remiamomis priemonėmis tenkinami poreikiai, atsiradę dėl beprecedentiškai
didelių migrantų srautų į Europą: daugiausia paramos teikiama priėmimui ir teisėtai atvykusių migrantų bei
prieglobsčio prašytojų sėkmingai integracijai į darbo rinką, jų socialinei įtraukčiai ir švietimui. Svarbus indėlis,
(129)

https://enrd.ec.europa.eu/action-plan-rural-broadband_en
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siekiant šių tikslų, yra parama mažosioms ir vidutinėms įmonėms, per kurias paramos verslui paslaugos
pasiekia visus potencialius verslininkus, tarp jų ir priklausančius pažeidžiamoms grupėms, įskaitant migrantus.
Taip siekiama, kad visa ES taptų stipresnė ir darnesnė. Socialinės įtraukties srityje atrinktų projektų dalis
2018 m. pabaigoje viršijo 60 proc. ir jau išrinkta bei įgyvendinama beveik 8 000 projektų.

Vertinimas
Ankstesnio laikotarpio programų vertinimas (130) parodė, kad sanglaudos lėšos yra naudingos ES regionams ir
valstybėms tiek dėl jų tiesioginio poveikio (investicijomis), tiek dėl netiesioginio poveikio (didėjanti prekyba).
Šiuo vertinimu nustatyta, kad paramos mažosioms ir vidutinėms įmonėms poveikis galėtų būti didelis, jei būtų
skiriama daugiau dėmesio paramai perspektyvių įmonių augimui, pažangiosios specializacijos strategijoms ir
pagalbai regionams lengviau įsitvirtinti ekonominės vertės grandinėje, užuot bandžius išlaikyti „senąją“
praeities ekonomiką. Taip pat įsitikinta, kad daromi didelės pridėtinės vertės įnašai tokiose teminėse srityse
kaip mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika, tvari miestų plėtra ir regioninis bendradarbiavimas.
Į šią gautą grįžtamąją informaciją atsižvelgta rengiant Komisijos pasiūlymą (131) dėl būsimos daugiametės
finansinės programos, kurioje išlaikytas paramos teikimas pagal temas, prioritetais laikant paramą
inovacijoms, skaitmeninei ekonomikai ir mažosioms įmonėms, taip pat mažo anglies dioksido kiekio
technologijų ekonomikai ir žiedinei ekonomikai.
Atliekant šį vertinimą, taip pat padaryta išvada, kad veiksmingiausia strategija yra pritraukti dideles įmones ne
finansinėmis paskatomis, o gerinant vietos sąlygas, pavyzdžiui, vietos verslo aplinką. Investicijų į oro uostus
rezultatai apskritai nėra geri – iš jų naudos gaunama tik atokiausiuose regionuose. Pasiūlyme dėl būsimos
daugiametės finansinės programos pateiktas nefinansuojamos veiklos sąrašas – į jį įtraukta, pavyzdžiui,
tiesioginė parama didelėms įmonėms, oro uostų infrastruktūra ir kai kurios atliekų tvarkymo operacijos, kaip
antai sąvartynuose.
Taip pat nustatyta, kad finansinės priemonės galėtų būti efektyvesnis investicijų finansavimo būdas kai
kuriose politikos srityse, tačiau vėluota jas įgyvendinti ir yra kliūčių plačiau jomis naudotis. Į šiuos klausimus
atsižvelgta Komisijos pasiūlyme dėl Bendrųjų nuostatų reglamento (132), skirto laikotarpiui po 2020 m., nes jo
nuostatomis suteikiama lankstumo ir galimybių reaguoti į būsimus poreikius, pavyzdžiui, kad būtų
galima atlikti nedidelius lėšų perkėlimus nekeičiant veiksmų programų. Be to, lėšų asignavimai pagal veiksmų
programas nustatomi pirmiesiems 5 metus, o likusiems 2 metams skiriami remiantis atlikta peržiūra.
Supaprastintas finansinių priemonių įgyvendinimas, daugelį atitinkamų nuostatų suderinant su nuostatomis
dėl dotacijų.
Vertinimu nustatyta, kad valdymo, kontrolės ir audito sistemos yra sudėtingos ir dėl to atsirado
administracinių neaiškumų ir įgyvendinimo vėlavimų. Nauju Komisijos užsakytu tyrimu (133) nustatytos
nemažos administracinės išlaidos: įvertinta, kad jos sudaro 2,2 proc. visų išlaidų, tinkamų finansuoti iš
Europos regioninės plėtros fondo, ir 1,8 proc. išlaidų, tinkamų finansuoti Sanglaudos fondo lėšomis (bendra
visiems Europos struktūriniams ir investicijų fondams tenkanti dalis yra 4 proc.). Komisija mokosi iš šios
patirties, ir į pasiūlymą dėl būsimų programų įtraukė daug priemonių, kuriomis bus supaprastinta ir sumažinta
administracinė našta. Daugiau naudojantis supaprastintu išlaidų apmokėjimu ir atliekant mokėjimus su tam
tikromis sąlygomis, visas administracines išlaidas būtų galima labai sumažinti. Panaikinamos tam tikros
taisyklės dėl didelės apimties projektų ir pajamų duodančių investicijų, be to, proporcingesniu požiūriu į

(130)
(131)
(132)

(133)

2007–2013 m. laikotarpio Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo ex post vertinimas, SWD(2016) 318 final,
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_swd_report_en.pdf.
Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo,
COM(2018)372 final, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8d2f7140-6375-11e8-ab9c01aa75ed71a1.0013.03/DOC_1&format=PDF.
Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos
socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir
migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės, COM(2018)375 final, https://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:26b02a36-6376-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0016.03/DOC_1&format=PDF.
Naujas ESI fondų administracinių išlaidų ir administracinės naštos vertinimas,
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2018/new-assessment-of-esif-administrative-costs-andburden.

78

2018 m. metinė valdymo ir veiklos rezultatų ataskaita

kontrolę ir auditą bus labai sumažintas atliekamų tikrinimų skaičius ir audito našta pagal mažai rizikingas
veiksmų programas.
Europos Audito Rūmai pranešė (134), kad Komisija įgyvendino įvairias priemones siekdama skirti daugiau
dėmesio rezultatams 2014–2020 m. laikotarpiu; Audito Rūmai teigiamai įvertino atliktus patobulinimus,
tačiau taip pat atkreipė dėmesį į informacijos, susijusios su sanglaudos politikos išlaidomis, stebėsenos
kokybės trūkumus. Audito Rūmai pažymėjo, kad stebėsenos informacija tebėra labiausiai orientuota į išdirbį, ir
rekomendavo Komisijai nustatyti bendruosius rezultatų rodiklius dėl Europos regioninės plėtros fondo. Į tai
atsižvelgiant, Komisijos pasiūlyme (135) dėl 2021–2027 m. laikotarpio fondų palikti ir patikslinti bendrieji
produkto rodikliai ir pirmą kartą įtraukti bendrieji rezultatų rodikliai, taikytini pagal veiklos rezultatų planus,
kuriuos valstybės narės turi parengti programų veiklos rezultatų stebėsenos, pranešimo ir vertinimo tikslais.
Šiuo pasiūlymu būtų suteikta galimybė pranešti reguliariai atnaujinamus rezultatus naudojantis atvirųjų
duomenų platforma (136) ir atlikti palyginimą tarp programų bei valstybių narių, panaudojant šiuos duomenis
veiklos rezultatų analizei ir vertinimams.
2021–2027 m. laikotarpiu sustiprintas programų ryšys su Europos semestru. Per 2019 m. Europos semestro
ciklą Komisija pateikė specialią konkrečių šalių investicijų poreikių ir kliūčių investicijoms analizę, atliktą
atsižvelgiant į atitinkamus skirtumus tarp regionų ir teritorijų. Remiantis šiais analizės elementais ir
atsižvelgiant į sanglaudos politikos tikslus, parengtos konkrečių šalių investavimo gairės, kurios apibendrintos
šalių ataskaitų priede (D priedas). Remiantis šiuo priedu, vyksta valstybių narių dialogas su Komisijos
tarnybomis dėl sanglaudos politikos fondų programavimo 2021–2027 m. laikotarpiu.

Europos socialinis fondas
Programos tikslai
Siekiant, kad ateities Europa būtų darni, atspari ir konkurencinga, dabar reikia investuoti į jos žmones – į jų
švietimą ir mokymą, įgūdžius ir įsidarbinamumą, galimybes kurti verslą ir inovacijas, taip pat į jų sveikatą ir
geresnes gyvenimo sąlygas. Nuo pat pradžių vieni svarbiausių dabartinės Komisijos prioritetų yra investuoti į
žmones ir kurti teisingesnę bei socialiai atsakingesnę ES.
Europos socialinis fondas yra pagrindinė ES priemonė, kuria remiamas darbo vietų kūrimas, žmonėms
padedama gauti geresnį darbą, užtikrinamos teisingesnės darbo galimybės visiems, remiamas kvalifikacijos
kėlimas ir perkvalifikavimas. Jis tiesiogiai siejasi su strategijos „Europa 2020“ prioritetais ir pagrindiniais
tikslais siekiant užimtumo, švietimo ir skurdo mažinimo ir yra pagrindinė priemonė įgyvendinant pagal
Europos socialinių teisių ramstį įtvirtintus principus ir teises. Jo teminiai tikslai yra tokie:

(134)
(135)
(136)

Europos Audito Rūmai, Specialioji ataskaita Nr. 21/2018 „ERPF ir ESF projektų 2014–2020 m. laikotarpiu atranka ir stebėjimas
daugeliu bruožų vis dar labiausiai orientuoti į išdirbius“,
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr18_21/sr_project_performance_lt.pdf.
COM(2018)372 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=SWD%3A2018%3A283%3AFIN.
https://cohesiondata.ec.europa.eu
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Tvaraus ir kokybiško užimtumo
skatinimas ir darbo jėgos judumo
rėmimas

Socialinės įtraukties skatinimas,
kova su skurdu ir diskriminacija

Investavimas į švietimą, mokymą
ir profesinį mokymą siekiant
lavinti įgūdžius ir skatinti
mokymąsi visą gyvenimą

Valdžios institucijų ir
suinteresuotųjų subjektų
institucinių gebėjimų stiprinimas ir
efektyvus viešasis
administravimas

Nesimokančio ir nedirbančio
jaunimo iki 25 metų nedarbo
mažinimas

Įgyvendinimas ir naujausi pasiekimai (137)
Iki 2017 m. pabaigos iš Europos socialinio fondo ir pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą suteikta parama
15,3 mln. žmonių, iš kurių 7,9 mln. buvo bedarbiai, o 4,9 mln. neaktyvūs asmenys. Iki to laiko
valstybės narės pranešė, kad Jaunimo užimtumo iniciatyva jau pasinaudojo 2,4 mln. jaunuolių. 1,4 mln. iš
visų dalyvių įsidarbino, 1,9 mln. įgijo kvalifikaciją, o 870 000 dalyvių, naudodamiesi Europos socialinio fondo
arba Jaunimo užimtumo iniciatyvos parama, studijavo arba mokėsi.
Investicijos iš Europos socialinio fondo ir pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą yra pagrindinis ES lygmens
paramos valstybių narių struktūrinėms reformoms šaltinis, ypač srityse, susijusiose su valstybinių užimtumo
tarnybų reforma, aktyvumo skatinimo priemonėmis, individualizuotų integruotų įsidarbinimo būdų nustatymu,
dualinių profesinio rengimo ir mokymo sistemų kūrimu ir įgyvendinimu, pameistrystės priemonėmis arba
investicijomis į (vaikų) priežiūrą siekiant didinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje.

Visapusiškas naudojimasis Europos socialiniu fondu (138)
Europos socialinis fondas, kuriam 2014–2020 m. laikotarpiu skirtas 86,4 mlrd. EUR biudžetas, yra viena
svarbiausių ES priemonių, kuriomis padedama įgyvendinti konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas. Jo veiklos
programomis tiesiogiai skatinamas tvarus ir aukštos kokybės užimtumas, socialinė įtrauktis, investicijos į
švietimą ir mokymą ir institucinių gebėjimų stiprinimas. Jaunimo užimtumo iniciatyva yra speciali priemonė,
kuriai skirtas 8,8 mlrd. EUR biudžetas ir pusė šių lėšų gaunama iš Europos socialinio fondo. Jaunimo
užimtumo iniciatyva skirta nesimokančiam ir nedirbančiam jaunimui tuose ES regionuose, kuriuose 2012 m.
nustatytas didžiausias jaunimo nedarbas; taip jiems suteikiama galimybių dirbti ir mokytis.
Europos socialinio fondo ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos parama 2014–2017 m. laikotarpiu pasinaudojo
daugiau kaip 15 mln. dalyvių, įskaitant beveik 3 mln. ilgalaikių bedarbių (17 proc.). Pagrindinės šių intervencijų
tikslinės grupės – jaunesni nei 25 metų jaunuoliai (42 proc. visų dalyvių) ir žemos kvalifikacijos asmenys, įgiję
pradinį ar pagrindinį išsilavinimą (44 proc. visų dalyvių). Įgyvendinimas, itin paspartėjęs 2017 m., neturėtų
sulėtėti ir ateinančiais metais.
Pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą 2014–2017 m. paramą gavo daugiau kaip 2,4 mln. asmenų. Tarp jų:

(137)
(138)

Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinis direktoratas, 2018 m. metinė veiklos ataskaita, p. 48.
Komisijos ir Tarybos bendros užimtumo ataskaitos projektas, pridedamas prie Komisijos komunikato „2019 m. metinė augimo
apžvalga“, COM(2018) 761 final, 2018 11 21, p. 85–86, 114.

80

2018 m. metinė valdymo ir veiklos rezultatų ataskaita



780 000 jaunuolių, pasibaigus iniciatyvai, toliau studijavo ar mokėsi, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti,
įskaitant savarankišką darbą;



550 000 jaunuolių gavo pasiūlymų dirbti, toliau mokytis, atlikti gamybinę ar mokomąją praktiką.

Tai, kad nuo 2016 m. pabaigos Europos socialinio fondo paramos gavėjų ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos
dalyvių skaičius padvigubėjo, rodo, kad labai paspartintas projektų įgyvendinimas vietoje.
Valstybės narės stiprina savo informavimo veiklos pastangas siekdamos, kad paslaugos taptų
prieinamesnės jaunimui, ir užtikrindamos, kad būtų geriau nustatomi tie, kuriems reikia paramos.
Suomijoje vieno langelio principu veikiantys jaunimo orientavimo centrai („Ohjaamo“), kurių veikla iš pradžių
buvo susieta su Europos socialiniu fondu, tapo nuolatiniais centrais ir jiems bus suteikta daug finansinės
paramos siekiant, kad jų paslaugomis pasinaudotų iš viso 10 000 jaunuolių. Visoje Vokietijoje pradeda veikti
jaunimo įdarbinimo agentūros. Kipre pradėtas informavimo projektas, Švietimo ministerijos remiamas
bendradarbiaujant su Darbo ministerija ir Kipro jaunimo taryba; jo tikslas – pasiekti 4 000 neaktyvių
(nesimokančių ir nedirbančių) asmenų ir teikti jiems paramą, kuria skatinamas aktyvumas, juos konsultuojant
ir pagal poreikius mokant. Kroatijoje nuo 2017 m. lapkričio mėn. veikia tinkamų dalyvių nustatymo sistema –
siekiama atrasti dar neregistruotus potencialius dalyvius ir nustatyti, kas jiems būdinga, kad būtų galima
tikslingiau taikyti paramos priemones šiai grupei.

Keliose valstybėse narėse Europos socialinis fondas remia gebėjimų stiprinimą ir struktūrines
reformas (139). Toliau pateikti keli pavyzdžiai.
Latvijoje Europos socialinio fondo lėšomis remiamas socialinio dialogo stiprinimas. Tikslas yra sukurti teisinę
sistemą, kuri palengvintų socialinį dialogą įvairiuose sektoriuose.
Ispanijoje šis fondas rėmė integracijos į darbo rinką strategiją. Taip pat Europos socialinio fondo ištekliai
dabar skiriami paramai pameistrystės sutartims – tiek pagal mokymo programas, tiek siekiant mažinti įmonių
socialinio draudimo įmokų naštą. Be to, pameistrystės sutarties sudarymas yra viena iš siūlomų galimybių
pagal Ispanijos jaunimo garantijų iniciatyvą, ypač tiems jaunuoliams, kurie neturi jokios kvalifikacijos arba
kurių bendra kvalifikacija yra labai žema.
Čekijoje Europos socialinis fondas ir Europos regioninės plėtros fondas labai padidino vaikų priežiūros
įstaigoms skiriamas lėšas (apie 220 mln. EUR pagal visas Čekijos Europos socialinio fondo ir Europos
regioninės plėtros fondo programas – tai beveik tris kartus didesnė suma). Nuo tada didelis paraiškų teikėjų
susidomėjimas patvirtino, kad tokių paslaugų paklausa vietoje yra didelė. Priimtais teisės aktų pakeitimais
padidinti reikalavimai, norint atidaryti ikimokyklinio ugdymo įstaigą, ir darbdaviams leista kurti vaikų darželius.
Iki šiol jau įkurta daugiau kaip 9 000 vaikų darželių.
Portugalijoje Europos socialinis fondas remia socialinių partnerių institucinių gebėjimų stiprinimą, atsižvelgiant
į svarbų vaidmenį, kurį jie atlieka modernizuojant aktyvią darbo rinkos politiką ir profesinį rengimą bei
mokymą.

Vertinimas (140)
Valstybės narės iki 2018 m. vidurio užbaigė 164 Europos socialinio fondo ir bendrus kelių fondų vertinimus,
susijusius su 2014–2020 m. laikotarpiu. Vertinimai apėmė tiek šio fondo paramos procesą, tiek jo
įgyvendinimą. Komisija 2018 m. pradėjo keturis teminius vertinimus (dėl paramos jaunimo užimtumui,
paramos užimtumui ir judumui, paramos švietimui ir mokymui ir paramos socialinei įtraukčiai).

(139)
(140)

Poveikio vertinimas, pridedamas prie Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl „Europos socialinio
fondo +“ (ESF+) ir Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių
fondo (EGF), SWD(2018) 289 final, 2018 5 30, p. 9.
2018 m. programos suvestinė, p. 3.
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2018 m. Komisija parengė poveikio vertinimą ir pasiūlymą dėl „Europos socialinio fondo +“ (ESF+) 2021–
2027 m. laikotarpiu. Nustatytos kai kurios svarbios sritys, kurias reikėtų tobulinti (141), kaip nurodyta toliau:


reikia geriau suderinti politiką su ES lygmens politikos prioritetais ir ekonomikos valdymu pagal
Europos semestrą;



2014–2020 m. laikotarpiu labiau orientuotasi į rezultatus, bet dar neįsitikinta, kad tai pakankama
paskata valstybėms narėms pasiekti geresnių rezultatų;



nepaisant padarytos pažangos, fondo valdymas ir įgyvendinimas tebėra pernelyg sudėtingi ir
nevisiškai pereita nuo įnašais grindžiamo prie rezultatais grindžiamo požiūrio (nors padėtis pagerėjo
2014–2020 m.);



Jaunimo užimtumo iniciatyvos finansų valdymo procedūros (yra du finansavimo šaltiniai – Jaunimo
užimtumo iniciatyvos ir Europos socialinio fondo asignavimai) ir papildomi pagal ją taikomi
atskaitomybės reikalavimai (dėl Europos socialinio fondo bendrųjų rodiklių ir Jaunimo užimtumo
iniciatyvos rezultatų rodiklių) yra jos paramos gavėjų ir įgyvendinančiųjų institucijų laikomi didesne
administracine našta. Stengiantis toliau gerinti padėtį, reikėtų geriau įtraukti labiausiai nuo švietimo
sistemos ir darbo rinkos nutolusius jaunuolius ir gerinti bendrą darbo ir mokymo pasiūlymų,
finansuojamų šios jaunimo garantijų iniciatyvos lėšomis, kokybę.

2018 m. gegužės 30 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl „Europos socialinio fondo +“ (142). Bendroje Europos
struktūrinių ir investicijų fondų sistemoje šis fondas suteiks galimybę tikslingesne parama padėti spręsti
uždavinius, nustatytus per Europos semestrą. Tokiomis aplinkybėmis „Europos socialiniame fonde +“ bus
sujungti:


Europos socialinis fondas ir Jaunimo užimtumo iniciatyva,



Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas,



ES užimtumo ir socialinių inovacijų programa,



ES sveikatos programa.

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas
Programos tikslai
Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas remia ES valstybių narių veiksmus teikiant
paramą labiausiai skurstantiems žmonėms, įskaitant aprūpinimą maistu, drabužiais ir kitais būtiniausiais
asmeniniais reikmenimis.
Šis fondas siekia Europos Sąjungoje sumažinti itin sunkių formų skurdą, kaip antai maisto nepriteklių,
benamystę ir vaikų skurdą. Jis įgyvendinamas pagal pasidalijamojo valdymo principą, taikant paprastesnes
taisykles ir mažiau administracinių reikalavimų, palyginti su Europos socialiniu fondu. Europos pagalbos
labiausiai skurstantiems asmenims fondui 2014–2020 m. laikotarpiu skirta beveik 3,8 mlrd. EUR lėšų.

(141)
(142)

SWD(2018) 289 final, 2018 5 30, 3 priedas.
COM(2018) 761 final, 2018 11 21, p. 86.
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Įgyvendinimas ir naujausi pasiekimai (143)


2017 m. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas suteikė paramą 12,9 mln. žmonių.



Įvertinta, kad maždaug pusė galutinių paramos gavėjų yra moterys, 30 proc. – vaikai iki 15 metų, o apie
10 proc. yra migrantai, iš užsienio kilę asmenys arba mažumos (įskaitant tokias marginalizuotas
bendruomenes kaip romai).



Suteikta parama daugiau kaip 36 000 asmenų socialinei įtraukčiai.



Per 2014–2017 m. laikotarpį iš viso paskirstyta daugiau kaip 1,3 mln. tonų maisto – vien 2017 m.
maždaug 370 000 tonų (t. y. apie 30 proc. viso kiekio).

Iki 2017 m. paskirstytų materialinės paramos išteklių piniginė vertė pasiekė 19,5 mln. EUR. Palyginti su
2016 m., pagrindinės materialinės paramos piniginė vertė padidėjo 25 proc.

Vertinimas
2018 m. laikotarpio vidurio vertinimo (144) rezultatai rodo, kad dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems
asmenims fondo paramos apimties jos poveikis yra juntamas beveik kiekvienoje valstybėje narėje. Jo
remiamomis pagalbos maistu, materialinės paramos ir socialinės įtraukties priemonėmis padedama labiausiai
skurstantiems žmonėms, įskaitant tuos, kurie kitaip galbūt negautų įprastos socialinės paramos arba kuriems
reikia paramą suteikti nedelsiant.
Tinklų veikla ir dalijimasis žiniomis tarp institucijų, organizacijų partnerių ir socialinių tarnybų, taip pat tarp
įvairių organizacijų partnerių, labai padėjo skleisti gerąją patirtį, ypač dėl nefinansinės pagalbos labiausiai
skurstantiems asmenims.
Atliekant laikotarpio vidurio vertinimą nustatyti keli Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims
fondo įgyvendinimo trūkumai. Dėl klaidingo ES reglamentavimo sistemos arba nacionalinių reikalavimų
aiškinimo kai kada buvo a) vėlavimų programos pradžios etape; b) administracinių kliūčių, susijusių daugiausia
su nacionaline viešųjų pirkimų politika ir su papildomais reikalavimais; c) ilgų dokumentų tvarkymo procedūrų
ir instrukcijų; d) pernelyg sudėtingų procedūrų patvirtinant galutinius pagalbos gavėjus.
Be to, trumpo galutinių pagalbos gavėjų tinkamumo kriterijų sąrašo nustatymas turi tokį trūkumą, kad
pagalbos negauna tie, kuri nėra įtraukti į socialinę sistemą, ir neįmanoma greitai reaguoti tada, kai skubiai
reikia pagalbos.
Audito Rūmai nustatė (145), kad Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas prisideda prie
valstybių narių skurdo mažinimo pastangų ir apima novatoriškas socialinės įtraukties priemones, tačiau galėtų
tikslingiau remti tuos, kuriems labiausiai reikia pagalbos, ir būtų galima, užuot skyrus visą dėmesį pagrindinei
pagalbai maistu ir materialinei paramai, daugiau dėmesio skirti socialinei įtraukčiai.
2018 m. gegužės 30 d. Komisija pasiūlė įsteigti „Europos socialinį fondą +“, kuriame Europos pagalbos
labiausiai skurstantiems asmenims fondas bus sujungtas su Europos socialiniu fondu. Taip bus galima
lengviau derinti pagalbos maistu ir materialinės paramos nuostatas su parama socialinei įtraukčiai ir
aktyvumo didinimo priemonėmis. Tai padės didinti sąveikas, taip toliau stiprinant su teikiama parama susijusį
socialinės įtraukties aspektą ir suteikiant darnų planą, kaip įveikti skurdą. Tai taip pat padės pašalinti dabartinį
vertinant nustatytą trūkumą – tai, kad nesant bendro strateginio požiūrio, pažeidžiamiems dalyviams kartais
sunku sklandžiai pereiti nuo šio fondo finansuojamų projektų prie Europos socialinio fondo projektų.

(143)
(144)
(145)

2018 m. programos suvestinė, p. 1.
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0e03aa7b-025f-11e8-b8f5-01aa75ed71a1
Europos Audito Rūmai, Specialioji ataskaita Nr. 05/2019 „Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas (EPLSAF).
Parama vertinga, bet kol kas nenustatyta, kiek ja prisidedama mažinant skurdą“.
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Tvarus augimas. Gamtos ištekliai
(biudžeto 2 išlaidų kategorija)
Pagal bendrą žemės ūkio politiką (konkrečiai Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Europos žemės ūkio fondo
kaimo plėtrai lėšomis) ir pagal jūrų ir žuvininkystės politiką (visų pirma Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės
fondo lėšomis) iš ES biudžeto remta perspektyvi maisto produktų gamyba, tausus gamtos išteklių
valdymas, klimato politikos veiksmai ir darnus teritorinis vystymasis. Perspektyvi maisto produktų
gamyba padeda skatinti darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą ir investicijas, nes nuo jos priklauso daugybė
darbo vietų žemės ūkyje, taip pat maisto perdirbimo, mažmeninės prekybos maistu ir su maistu susijusių
paslaugų srityse. Skatinant tausų gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmus užtikrinama, kad būtų
išlaikytas tvarus darbo žemės ūkyje pagrindas. Kaimo vietovių darnaus teritorinio vystymosi skatinimas taip
pat padeda didinti ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą ir investicijas. Skaitmeninės takoskyros tarp miesto
ir kaimo vietovių panaikinimas yra svarbus veiksnys, kad kaimo vietovių verslas išliktų konkurencingas.
Perspektyvi maisto produktų gamyba, laikantis griežtų maisto saugos standartų, taip pat yra svarbi darnios ir
progresyvios prekybos politikos dalis siekiant suvaldyti globalizaciją. Be to, ES imasi lyderės vaidmens
sprendžiant didėjančias vandenynų problemas ne tik Europos lygmeniu, bet ir tarptautiniu mastu.

Diagrama. Pagrindinės programos, 2018 m. finansuotos pagal 2 išlaidų kategoriją „Tvarus augimas. Gamtos ištekliai“. Visos sumos
nurodytos milijonais eurų. Kategorija „Kitos programos“ apima, be kita ko, decentralizuotas agentūras, kitus veiksmus ir priemones,
bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus, taip pat veiksmus, finansuojamus pagal Komisijos prerogatyvas ir specialius
Komisijai suteiktus įgaliojimus.
Šaltinis – Europos Komisija.

2018 m. 2 išlaidų kategorijai skirta 58,8 mlrd. EUR lėšų – jos sudaro 37 proc. viso 2018 m. ES biudžeto. 2
išlaidų kategorija apima abu bendros žemės ūkio politikos ramsčius: I ramstį sudaro rinkos rėmimo priemonės
ir tiesioginės išmokos, finansuojamos Europos žemės ūkio garantijų fondo, o II ramstį – Europos žemės ūkio
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fondo kaimo plėtrai finansuojama parama kaimo plėtrai. Ši išlaidų kategorija, be to, apima Europos jūrų
reikalų ir žuvininkystės fondą ir bendros žuvininkystės politikos tarptautinį aspektą, taip pat veiklą klimato ir
aplinkos apsaugos srityse pagal Aplinkos ir klimato politikos programą LIFE (146).

Europos žemės ūkio garantijų fondas
Programos tikslai
Europos žemės ūkio garantijų fondas skatina pažangų, tvarų ir integracinį augimą, padėdamas siekti bendros
žemės ūkio politikos tikslų – perspektyvios maisto produktų gamybos, tausaus gamtos išteklių valdymo (kartu
imantis klimato politikos veiksmų) ir darnaus teritorinio vystymosi. Tiesioginėmis išmokomis teikiama
pagrindinė ūkių pajamų apsauga nuo didesnių sukrėtimų, patiriamų žemės ūkyje, ypač susijusių su kainomis ir
orų permainomis. Pagrindiniai konkretūs šio fondo tikslai:
Didinti žemės ūkio sektoriaus
konkurencingumą ir jo vertę
maisto tiekimo grandinėje

Didinti rinkos stabilumą

Palaikyti stabilias ūkininkų
pajamas teikiant tiesioginę
pajamų paramą

Skatinti labiau į rinką orientuotą
žemės ūkį, užtikrinant reikšmingą
atsietosios pajamų paramos dydį

Padėti didinti bendros žemės ūkio
politikos aplinkosauginį
veiksmingumą

Skatinti vietos žemės ūkio
gamybą ir užtikrinti, kad būtų
nustatomos tinkamos kainos
prekėms, skirtoms tiesioginiam
vartojimui, ir perdirbimui vietos
pramonėje atokiausiuose
regionuose

Įgyvendinimas ir naujausi pasiekimai
Tiesioginės išmokos
Apie 6,5 mln. ūkių, valdančių 90 proc. visos dirbamos žemės, gauna tiesiogines išmokas. 2017 m. (147) ši
parama sudarė 38 proc. jų žemės ūkio pajamų (148). Po pastarosios bendros žemės ūkio politikos reformos,
įvykdytos 2015 m., tiesioginės išmokos yra mokamos tikslingiau – nustatyti įvairūs išmokų mokėjimo
elementai siekiant tenkinti konkrečius jaunųjų ūkininkų, smulkesnių ūkininkų, konkrečių sektorių ar
sunkumų patiriančių regionų poreikius, taip pat su aplinkos apsauga ir klimatu susijusius poreikius. Taip
pakeitus tiesioginių išmokų sistemos struktūrą ir kartu suteikus paramos perskirstymo ir apribojimo galimybių,
pradėta teisingiau paskirstyti išmokas. Stabilizuojantį tiesioginių išmokų poveikį sustiprina rinkos priemonės,
kurios dabar atlieka minimalios socialinės apsaugos funkciją ir neturi tokios įtakos ES rinkai, kokią dažnai
turėjo anksčiau.

(146)
(147)
(148)

Informacija apie veiklos rezultatus pagal biudžeto 2 išlaidų kategoriją apima daugiausia 2017 m. informaciją dėl pasidalijamojo
valdymo programų, nes 2018 m. informacija bus gauta iš valstybių narių 2019 m. tik po to, kai bus baigta rengti ši ataskaita.
Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas, 2018 m. metinė veiklos ataskaita.
Įvertinta pagal žemės ūkio verslo pajamas.
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Kadangi tiesioginės išmokos skiriamos už reikalavimus atitinkančio ploto hektarą, tiesioginių išmokų
paskirstymas labai siejasi su žemės plotų pasiskirstymu tarp ūkininkų. Taip didesniuose ūkiuose sutelkiamos
didžiausios paramos sumos (149) ir yra daug labai smulkių paramos gavėjų – tai atspindi didelį ES žemės ūkio
sektoriaus susiskaidymą ir santykinį šių ūkių grupių įnašą į šio sektoriaus ekonomiką. 2017 finansiniais metais
beveik 50 proc. tiesioginių išmokų gavėjų turėjo mažiau nei 5 hektarus žemės ir užėmė mažiau nei 5 proc.
viso remiamo ploto.

Ūkių skaičius
(mln.)

Valdoma žemės ūkio
paskirties žemė
(mln. ha)

Tiesioginė parama
(mlrd. EUR)

Smulkūs ūkiai
<5 hektarai

3,19
(49 %)

7,4
(5 %)

2,3
(6 %)

Profesionalūs
(šeimų) ūkiai
5–250 hektarų

3,25
(50 %)

107,0
(67 %)

29,3
(71 %)

0,08
(1 %)

44,3
(28 %)

9,2
(23 %)

Dideli ūkiai
>250 hektarų

Diagrama. ES tiesioginės paramos paskirstymas ES ūkininkams.
Šaltinis – CATS sistemos kontrolės duomenys (2016 paraiškų teikimo metai).

2013 m. atlikta bendros žemės ūkio politikos reforma suteikė galimybę perskirstyti tiesiogines išmokas
tarp gavėjų, daugiau jų skiriant smulkiems ir vidutiniams ūkiams. Valstybės narės privalo bent 5 proc.
sumažinti didesnes nei 150 000 EUR išmokas, gaunamas bet kurio gavėjo pagal bazinės išmokos sistemą
arba vienkartinės išmokos už plotus sistemą. Jos gali net nustatyti tų gaunamų išmokų viršutinę ribą
(devynios valstybės narės nusprendė taikyti išmokų apribojimą nuo 2015 m.). Arba, vietoj to, jos gali
perskirstyti iki 30 proc. savo nacionalinių asignavimų tiesioginėms išmokoms, skirdamos juos už pirmuosius
kiekvieno ūkio hektarus (perskirstymo išmoka). 2017 m. devynios valstybės narės ėmė taikyti šią sistemą ir
nuo 0,5 iki 15 proc. visų savo išlaidų skyrė tiesioginėms išmokoms.
Be to, valstybės narės turi mažinti skirtumus tarp gavėjams mokamų išmokų už hektarą dydžių savo
atitinkamose teritorijose (tai vadinama vidaus konvergencija). Taip pat yra nuostata dėl laipsniško kiekvienos
valstybės narės finansinių asignavimų dydžio keitimo, kad vidutiniai išmokų dydžiai supanašėtų tarp valstybių
(išorės konvergencija). Galiausiai, dėl nustatytos „aktyvaus ūkininko sąlygos“ parama gali būti neteikiama
tiems, kurie labai nedaug užsiima žemės ūkio veikla.
Nuo 2018 paraiškų teikimo metų ES teisės aktas, vadinamas Reglamentu „Omnibus“ (150), padeda gerinti
atitinkamų tiesioginių išmokų sistemų veikimą ir paprastinti jų įgyvendinimą.
Su tiesioginių išmokų žalinimo elementu susijusiais pakeitimais, nustatytais Reglamentu „Omnibus“,
valstybėms narėms suteikta galimybė nelaikyti plotų, kurie buvo suarti per praėjusius 5 metus, daugiamečiais
žolynais. Taip siekiama atsižvelgti į ES žemės ūkio sistemų įvairovę. 2018 m. šia galimybe nusprendė
(149)
(150)

Nors ir mažiau paramos negu už žemę.
2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2393, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES)
Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, (ES)
Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal
bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės, (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo
nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas, ir (ES) Nr. 652/2014, kuriuo nustatomos išlaidų, susijusių su maisto
grandine, gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir augalų dauginamąja medžiaga, valdymo nuostatos (OL L 350,
2017 12 29, p. 15–49).
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pasinaudoti aštuonios valstybės narės. Tam tikro papildomo lankstumo ūkininkams suteikta nustačius
supaprastintas pasėlių įvairinimo arba ekologiniu požiūriu svarbių vietovių taisyklių išimtis ūkiams, kurių
žemės didelę dalį sudaro pievos, pūdymai, ankštinių augalų ar vandenyje auginamų augalų pasėliai. Taip pat,
nustačius naujas ekologiniu požiūriu svarbių vietovių rūšis, valstybės narės gali suteikti ūkininkams galimybių
lanksčiau laikytis šio reikalavimo. 2018 m. kelios valstybės narės tuo pasinaudojo ir į savo ekologiniu požiūriu
svarbių vietovių sąrašą įtraukė naujas šių vietovių rūšis. 2018 m. 80 proc. visos ES žemės ūkio paskirties
žemės sudarė plotai, kuriuose taikomas bent vienas iš žalinimo įpareigojimų. Pagal pakeistas taisykles
2018 m. pirmą kartą įgyvendintas draudimas naudoti augalų apsaugos produktus ekologiniu požiūriu
svarbiose vietovėse.
2018 m., kaip ir 2017 m., atsižvelgiant į ekstremalių oro sąlygų (sausrų, smarkių liūčių, gausaus sniego, šalnų)
padarinius keliose valstybėse narėse, Komisija leido nesilaikyti tam tikrų žalinimo taisyklių (dėl ekologiniu
požiūriu svarbių vietovių, pasėlių įvairinimo), kad pagerėtų nukentėjusių tų šalių ūkininkų padėtis. Siekiant
sumažinti sausrų poveikį, dėl kurio trūksta pašaro gyvuliams, 11 valstybių narių (iš 13 valstybių narių, kurioms
leista tai daryti) taikė išimtis, leidžiančias nukrypti nuo kai kurių reikalavimų dėl pūdymų ir tarpinių pasėlių.
Sprendžiant iš gautos informacijos apie 2018 paraiškų teikimo metus, atrodo, kad tomis ekologiniu požiūriu
svarbiomis vietovėmis, kurioms nustatytos išimtys, iš dalies papildyti bendri pašarų gamybai skiriami plotai.
Nuo 2018 m. (151) nauju ES teisės aktu (152) kartu su Komisijos pateiktomis techninėmis gairėmis valstybėms
narėms suteikta galimybė naudoti laisvai prieinamus palydovų duomenis (pagal programą „Copernicus“) plotų,
už kuriuos prašoma paramos, stebėsenai. Kelios valstybės narės nusprendė daliai paramos sistemų ir (arba)
plotų nuo 2019 m. taikyti „vykdant stebėseną atliekamas patikras“. Šis stebėsenos būdas turėtų suteikti
galimybių ne tik labai supaprastinti administravimo ir kontrolės užduotis, bet ir stebėti bendros žemės ūkio
politikos vykdymo rezultatus iš kur kas platesnės perspektyvos. Šio požiūrio toliau laikomasi pasiūlymuose dėl
bendros žemės ūkio politikos po 2020 m.

Su rinka susijusios išlaidos (153)
Po keleto metų, per kuriuos vaisių ir daržovių bei gyvulininkystės sektoriuose taikytos rinkos rėmimo
priemonės padėjo perbalansuoti tuos sektorius, 2018 m. pasiektas pakankamas rinkos stabilizavimas, todėl
nuo tų metų vidurio nebetaikomos išskirtinės pašalinimo iš rinkos priemonės vaisių ir daržovių sektoriuje.
Iki 2018 m. pabaigos 99 proc. iš 380 000 tonų nugriebto pieno miltelių, kurių viešosios intervencinės atsargos
sukauptos per 2015–2017 metus, kiekio grąžinta parduoti rinkoje (154), atsižvelgiant į pieno rinkos padėties
pagerėjimą. Europos žemės ūkis buvo atsparus pastarosioms krizėms ir, kaip matyti iš prekybos statistikos,
buvo atrasta alternatyvių tiek vidaus, tiek išorės rinkų (ypač Azijoje ir Jungtinėse Valstijose).
Dėl bendros kainų raidos 2018 m. naujų rinkos intervencijos priemonių neprireikė.
2018 m. taip pat imtasi išskirtinių paramos priemonių siekiant kompensuoti Prancūzijos ir Italijos ūkininkų
nuostolius dėl sveikatos srities ir veterinarinių apribojimų, taikomų kovojant su paukščių gripu.
Po kelerius metus ES lygmeniu vykusių diskusijų Komisija priėmė pasiūlymą dėl direktyvos dėl nesąžiningos
prekybos praktikos. Šia direktyva siekiama apsaugoti pažeidžiamus tiekėjus, ypač ūkininkus ir smulkius
perdirbėjus, maisto tiekimo grandinėje nuo nesąžiningos įtakingesnių pirkėjų prekybos praktikos. Tiekimo
grandinėje mažinant piktnaudžiavimą įtaka rinkoje, maisto grandinė geriau veikia ir didėja ES žemės ūkio
maisto produktų sektoriaus atsparumas.
2017–2018 mokslo metais buvo pirmą kartą taikoma ES vaisių, daržovių ir pieno vartojimo skatinimo
mokyklose programa, pagal bendrą teisinį pagrindą sujungus ankstesnes pieno ir vaisių vartojimo skatinimo
mokyklose programas. Siekiant įvertinti pasiekimus, pasimokyti iš gerosios patirties ir apsvarstyti galimą
(151)
(152)
(153)
(154)

2018 m. programos suvestinė.
2018 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/746, kuriuo dėl bendrųjų paraiškų, mokėjimo prašymų ir
patikrų nuostatų pakeitimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 809/2014 (OL L 125, 2018 5 22, p. 1–7).
2018 m. programos suvestinė.
Informacijos suvestinė: ES pieno rinkos valdymas 2014–2019 m.
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tolesnę pažangą, 2018 m. spalio mėn. Komisija surengė susitikimą su ES institucijų, valstybių vyriausybių ir
kitų viešojo bei privačiojo sektorių subjektų (įmonių, prekybos organizacijų, aplinkos apsaugos ir sveikatos
sričių nevyriausybinių organizacijų, pilietinės visuomenės) atstovais. Gauta konkrečių pavyzdžių, kaip pagal
reformuotą programą sustiprintas sveikatos ir švietimo aspektas. ES vaisių, daržovių ir pieno vartojimo
skatinimo mokyklose programoje per 2017–2018 mokslo metus dalyvavo apie 20,3 mln. vaikų, besimokančių
beveik 160 000 mokyklų (155).

Vertinimas
Pagalbinis tyrimas, parengtas atliekant bendros žemės ūkio politikos priemonių poveikio bendrajam
perspektyvios maisto gamybos tikslui vertinimą (156), patvirtino, kad gaudami tiesiogines išmokas ūkininkai
geba geriau prisitaikyti prie neigiamo poveikio pajamoms, patiriamo dėl sumažėjusių žemės ūkio produktų
kainų. Taip šiomis išmokomis padedama didinti ūkių pajamų stabilumą. Vis dėlto, net ir teikiant tiesioginę
paramą pagal bendrą žemės ūkio politiką, didelė ūkių dalis (2015 m. – 74 proc.) nepasiekė tikslo, kad pajamos
iš darbo vieneto prilygtų vidutiniam nacionaliniam darbo našumo lygiui. Tyrime pažymima, kad 2014–2020 m.
bendra žemės ūkio politika suteikė galimybę didinti našumą, tikslingiau remiant ūkius, kuriems labiausiai
reikia paramos (tokių ūkių, kurių pajamos iš darbo vieneto viršija vidutinį nacionalinį darbo našumo lygį, dalis
dėl tiesioginės paramos sumažėjo nuo 29 proc. 2013 m. iki 26 proc. 2015 m.). Dėl kai kurių valstybių narių
sprendimo paskirstyti savanoriškos susietosios paramos išteklius daugeliui sektorių sumažėjo šios paramos
veiksmingumas ir (arba) efektyvumas siekiant jos tikslo. Suinteresuotųjų subjektų analizės duomenimis, šiais
atvejais nepasiektas savanoriškos susietosios paramos tikslas remti tuos sektorius, kuriuose patiriama tam
tikrų sunkumų, ir ūkiams gavėjams suteikta perteklinė ir bendro pobūdžio pajamų parama. Rinkos
priemonėmis padėta riboti daugumos žemės ūkio produktų vidaus rinkos kainų nepastovumą, kuris yra
mažesnis negu tarptautinių kainų svyravimai. Atrodo, kad ES rinkos priemonių taikymas padeda atgrasyti nuo
spekuliacinės veiklos. Laipsniškai didėja importuojamų vidaus vartojimui skirtų produktų dalis. Analizuojamu
laikotarpiu padidėjo ES eksporto vertė tarptautinėje rinkoje, tačiau taip pat sparčiau augo pasaulinė prekyba.
Vis dėlto ES konkurencinė padėtis keičiasi panašiai kaip pagrindinės jos prekybos konkurentės – Jungtinių
Valstijų, ir 2016 m. ES tebebuvo antra po Jungtinių Valstijų pagal pasaulinį produktų, kuriuos apima šis
vertinimas, eksportą.
2018 m. Audito Rūmai įvertino naują 2013 m. bendros žemės ūkio politikos reforma nustatytą bazinės
išmokos sistemą ūkininkams. Audito Rūmai nustatė, kad ši sistema veikia, tačiau jos poveikis supaprastinimui,
tikslingesniam paramos teikimui ir paramos dydžio suderinimui yra ribotas (157).
Pagalbiniame tyrime, parengtame atliekant vyno sektoriuje taikomų bendros žemės ūkio politikos priemonių
vertinimą (158), nustatyta, kad augintojų lygmeniu pagal nacionalines paramos programas teikiama parama
vynuogynų perplanavimui ir konversijai paskatino reikšmingą mechanizavimą ir bendrą vynuogynų valdymo
ekonominio efektyvumo didinimą. Gamintojų lygmeniu taikomomis programomis, visų pirma investicijų
priemone, padėta didinti ES vyno gamintojų konkurencingumą ir skatinta vertikalioji vartotojų grandies
integracija. ES ženklinimo taisyklėmis buvo palaikomos vienodos sąlygos ir sąžininga konkurencija su ES
konkurentais ir teikiama aiški informacija vartotojams. Šiame tyrime pažymima, kad nacionalinės paramos
programos apskritai atitinka ES aplinkos apsaugos tikslus, tačiau jomis būtų galima labiau padėti ES
vynuogynams prisitaikyti prie klimato kaitos ir labiau tiesiogiai skatinti tvarumo didinimą. Tyrime
rekomenduota, kad iš valstybių narių būtų reikalaujama geriau pagrįsti strateginius sprendimus dėl
įgyvendinamų priemonių ir būtų geriau stebimas poveikis, pasiekiamas įvairiomis priemonėmis.
2017 m. pabaigoje buvo paskelbtas pagalbinis tyrimas (159), parengtas atliekant tiesioginių išmokų žalinimo
elemento vertinimą, o 2018 m. lapkričio mėn. priimtas atitinkamas Komisijos tarnybų darbinis
dokumentas (160). Atlikus šį vertinimą padaryta išvada, kad dabar taikomų žalinimo priemonių bendras
(155)
(156)
(157)
(158)
(159)
(160)

Šaltinis – valstybių narių stebėsenos ataskaitos, kurias reikėjo pateikti iki 2019 m. sausio 31 d.
Komisijos tarnybų darbinis dokumentas – vertinimas, kuris bus baigtas rengti 2019 m.
Europos Audito Rūmai, Specialioji ataskaita Nr. 10/2018 „Ūkininkams skirta bazinės išmokos schema – veiklos požiūriu schema
įdiegta, bet jos poveikis supaprastinimui, geresniam pagalbos skirstymui ir pagalbos dydžio konvergencijai ribotas“.
Komisijos tarnybų darbinis dokumentas – vertinimas, kuris bus baigtas rengti 2019 m.
https://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/market-and-income-reports/greening-of-direct-payments_lt
Komisijos tarnybų darbinis dokumentas – 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013,
kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir
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poveikis ūkių valdymo praktikai, aplinkai ir klimatui atrodo gana ribotas, nors yra skirtumų tarp valstybių narių.
Neatrodo, kad žalinimo priemonės turėtų kokį nors reikšmingą poveikį žemės ūkio gamybai ar ekonominiam
ūkių gyvybingumui. Vertinant nustatyta, kad valstybės narės ir ūkininkai galėtų dėti daugiau pastangų visiškai
įgyvendinti žalinimą, taip pat būtų galima daugiau nuveikti paprastinant šią sistemą ES lygmeniu. Valstybės
narės gali iš tiesų lanksčiai įgyvendinti priemones, tačiau apskritai jos šiuo lankstumu nesinaudoja tam, kad
kuo labiau padidintų naudą aplinkai ir klimatui, – atrodo, kad vietoj to sprendimai priimami remiantis
administravimo aspektais ir žemės ūkio interesais, be kita ko, siekiant užtikrinti, kad būtų kuo mažiau
trikdoma žemės ūkio veikla.
Komisijos pasiūlymuose dėl laikotarpio po 2020 m. bendros žemės ūkio politikos dabartiniai žalinimo
reikalavimai įtraukti į platesnę sistemą, kuri apima naujas nustatytas sąlygas (t. y. patobulinta BŽŪP išmokų
už plotą ir už gyvulius gavėjų vykdytinų prievolių sistema) ir siekiama, be kita ko, trijų konkrečių tikslų: padėti
švelninti klimato kaitą ir prie jos prisitaikyti; skatinti darnų vystymąsi ir efektyvų gamtos išteklių valdymą;
prisidėti prie biologinės įvairovės apsaugos.
Ateities bendra žemės ūkio politika siekiama ne tik stiprinti aplinkos apsaugą ir klimato politikos veiksmus, bet
ir didinti žemės ūkio sektoriaus atsparumą bei gerinti gyvenimą kaimo vietovėse.

Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai
Programos tikslai
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis yra finansuojamas ES indėlis į kaimo plėtros programas.
Šiomis programomis prisidedama prie ES pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo, remiant ūkius,
maisto ir miškininkystės sektorius bei kitus kaimo vietovėse veiklą vykdančius subjektus, tokius kaip ne žemės
ūkio srities įmonės, nevyriausybinės organizacijos ir vietos valdžios institucijos.
Šis fondas taip pat yra svarbi priemonė, kuria švelninama klimato kaita ir remiamas perėjimas prie mažo
anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos, atsparios klimato kaitai. padedant ūkininkams ir kaimo verslo
įmonėms mažinti išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir amoniako kiekius ir prisitaikyti
prie klimato kaitos padarinių. Šeši konkretūs šio fondo prioritetai:

panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009, vertinimo, atlikto dėl žalinimo
tiesioginių išmokų, santrauka, SWD(2018) 479 final, 2018 11 22.
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Skatinti žinių perdavimą ir
inovacijas žemės ir miškų ūkyje ir
kaimo vietovėse

Didinti ūkių perspektyvumą ir visų
rūšių žemės ūkio veiklos
konkurencingumą visuose
regionuose, skatinti novatoriškas
ūkininkavimo technologijas ir
tvarią miškotvarką

Skatinti maisto tiekimo grandinės
organizavimą, apimantį žemės
ūkio produktų perdirbimą ir
rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos
valdymą žemės ūkyje

Atkurti, išsaugoti ir gerinti su
žemės ir miškų ūkiu susijusias
ekosistemas

Skatinti efektyvų išteklių
naudojimą ir padėti pereiti prie
klimato kaitai atsparios mažo
anglies dioksido kiekio
technologijų ekonomikos žemės
ūkyje, maisto ir miškininkystės
sektoriuose

Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo
mažinimą ir ekonominę plėtrą
kaimo vietovėse

Įgyvendinimas ir naujausi pasiekimai
Iki 2018 m. pabaigos (161) visos kaimo plėtros išmokos iš ES biudžeto valstybėms narėms sudarė
36,5 mlrd. EUR (ši suma apima išankstinį finansavimą ir tarpines išmokas) – tai yra 36 proc. visų 2014–
2020 m. laikotarpio įsipareigojimų. 2018 m. valstybės narės pateikė savo trečiąsias metines įgyvendinimo
ataskaitas, apimančias įgyvendinimą iki 2017 m. gruodžio 31 d. (162)
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis remiami sprendimai skatinti verslumą ir užimtumą
žemės ūkyje ir kaimo įmonėse ir didinti jų ekonominį gyvybingumą bei atsparumą. Iki 2017 m.
pabaigos paramą investicijoms, skirtą restruktūrizavimui bei modernizavimui lengvinti ir našumui didinti, gavo
daugiau kaip 112 000 ūkių (pasiekta 25 proc. tikslo) ir panaudota daugiau kaip 49 proc. biudžeto, skirto
veiklos pradžios pagalbai ir paramai investicijoms į ne žemės ūkio veiklą kaimo vietovėse. Paramą verslo
pradžiai gavo 51 400 jaunųjų ūkininkų, kurie teikia naujos energijos šiam sektoriui ir sugeba naudotis visais
technologijų teikiamais pranašumais, siejamais su didesniu našumu ir tvarumu. 125 200 ūkių gavo paramą,
teikiamą rizikos valdymo priemonėmis, siekiant mažinti netikrumą dėl ateities, kuris gali pakenkti ūkininkų
konkurencingumui; taip pat 60 327 ūkiams padėta dalyvauti kokybės sistemose (163).
2017 m. (164) priemonių, kuriomis bus reikšmingai prisidedama siekiant politikos aplinkos ir klimato tikslų,
įgyvendinimo padėtis buvo tokia:


(161)
(162)
(163)
(164)

iš viso 2,9 mln. ha žemės ūkio paskirties žemės ir miškų plotų buvo valdoma pagal sutartis, kuriomis
prisidedama prie anglies dioksido sekvestracijos ar išlaikymo (pasiekta 72,5 proc. tikslo, kuris yra
4 mln. ha);

2018 m. programos suvestinė.
Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2014–
2020 m. Europos struktūriniai ir investicijų fondai. 2014–2017 m. laikotarpio metinių programos įgyvendinimo ataskaitų suvestinė
ataskaita (2018 m.)“, COM(2018) 816 final, 2018 12 19.
COM(2018) 816 final, p. 7, atnaujinti duomenys (2019 m. sausio mėn.).
2018 m. programos suvestinė.
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283 000 ha drėkinamos žemės plotuose pereita prie efektyvesnių drėkinimo sistemų (pasiekta
22 proc. tikslo) – tai yra geras įgyvendinimo tempas, turint omenyje, kiek daug laiko praeina nuo
planų parengimo iki investicijų įvykdymo;



14,8 proc. žemės ūkio paskirties žemės ir 0,34 proc. miškų plotų buvo valdoma pagal sutartis,
kuriomis padedama išsaugoti biologinę įvairovę, taigi jau nedaug liko iki atitinkamų tikslų – 18 proc. ir
2 proc.

Šio fondo parama siekiama pagerinti informacinių ir ryšių technologijų paslaugų ir infrastruktūros
prieinamumą 18 mln. kaimo gyventojų, ir tai įgyvendinama pagal 4 400 investicinių projektų. Iki 2017 m.
36 proc. informacinių ir ryšių technologijų paslaugoms gerinti kaimo vietovėse numatytų skirti lėšų jau buvo
paskirstyta konkretiems projektams, ir 1 255 000 kaimo gyventojų (7 proc. atitinkamo siekiamo skaičiaus) jau
naudojasi geresnėmis paslaugomis (165).
Iki 2017 m. pabaigos daugiau kaip 246 mln. EUR Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšų išleista
didinant užimtumą žemės ūkyje ir kaimo vietovėse, skatinant socialinę įtrauktį, skatinant mokymąsi visą
gyvenimą ir profesinį mokymą žemės ir miškų ūkio srityse. Daugiau kaip 1 mln. paramos gavėjų
dalyvavo profesiniame žemės ūkio mokyme, taigi pasiekta beveik 28 proc. šio laikotarpio tikslo. ES kaimo
plėtrai skirtais ištekliais kaimo vietovėse remiamos vietos plėtros strategijos, kuriomis skatinama socialinė
įtrauktis, mažinamas skurdas ir skatinama ekonominė plėtra pagal LEADER metodą. Iki šiol jau 59 proc. kaimo
vietovių gyventojų (apie 113 proc. siekto tikslo) įtraukta į daugiau kaip 3 400 vietos plėtros strategijų, kurias
įgyvendina vietos veiklos grupės, gavusios 18 proc. visų galimų viešųjų lėšų (166).
Pagal Europos inovacijų partnerystę žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje iki 2018 m. pabaigos
vykdė veiklą beveik 900 veiklos grupių (167), įgyvendinančių novatoriškus daugiašalius projektus, kuriais
siekiama spręsti konkrečias problemas arba plėtoti konkrečias galimybes žemės ir miškų ūkio sektoriuose. Šie
projektai teikia didelių galimybių atrasti novatoriškų sprendimų, kad ūkininkavimas taptų pažangesnis,
efektyvesnis ir tvaresnis.
Europos inovacijų partnerystė žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje – veiklos grupių projektų
pavyzdžiai
Biologinės įvairovės atkūrimas pieno ūkio aplinkoje (BRIDE)
Nors žemės ūkio paskirties žemė yra intensyviai naudojama visoje Airijoje, palyginti nedaug dalyvaujama
agrarinės aplinkosaugos sistemose. Šis biologinės įvairovės atkūrimo pieno ūkio aplinkoje projektas – tai
novatoriška partnerystė Korko grafystės (Airija) šiaurės rytuose tekančios Braido upės baseino teritorijoje. Šiuo
projektu siekiama kurti ir taikyti ekonomiškai efektyvų ir rezultatais pagrįstą metodą, kuriuo būtų stabdomas
biologinės įvairovės mažėjimas pieno ūkiuose ir nacionaliniu lygmeniu didinamas informuotumas apie
galimybes išsaugoti ir turtinti agrarinių teritorijų laukinę augaliją ir gyvūniją intensyviai dirbamos žemės ūkio
paskirties žemės plotuose, tačiau nedarant jokio nepageidaujamo poveikio žemės ūkio gamybai. Partnerystės
grupėje dalyvauja keli partneriai (tokie kaip ūkininkai, konsultantai, tyrėjai, mažosios ir vidutinės įmonės,
viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos), be to, pagal šio projekto planą 65 ūkininkai, kurie nėra
oficialūs partneriai, gali diegti ir išbandyti siūlomas sistemas savo ūkiuose. Ūkiai, įgyvendinantys priemones
pagal šį projektą, yra stebimi nustatytu laiku (pavyzdžiui, laikotarpio pradžioje, viduryje, pabaigoje) ir jiems
atlyginama išmokomis, kurios priklauso nuo rezultatų. Iš pradžių buvo įvertinta biologinė įvairovė ūkių
lygmeniu, įskaitant paukščius, šikšnosparnius, augalų apdulkintojus, laukinių gėlių populiacijas ir kt.
Siekiamas rezultatas – didesni plotai, kuriuose tinkamai valdoma biologinė įvairovė, ir geresnė bendra
biologinės įvairovės kokybė. Šiuo projektu taip pat siekiama sukurti biologinės įvairovės ženklą, kuriuo būtų
ženklinami maisto produktai, – tai bus ypač aktualu pramonės suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant
pieną gaminančių ūkininkų kooperatyvą ir mėsos gamybos įmonę, kurie yra šio projekto partneriai. Šio
projekto tarpregioninio bendradarbiavimo aspektas suteikė galimybę palaikyti ryšius su Vokietijos ūkininkais,
kurie taip pat sprendžia su ūkininkavimo praktika susijusius biologinės įvairovės klausimus. Planuojama
pasidalyti patirtimi su panašiomis veiklos grupėmis Vokietijoje ir Šiaurės Airijoje.
(165)
(166)
(167)

COM(2018) 816 final, p. 6.
COM(2018) 816 final, p. 11–12.
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-operational-groups-assessment-2018
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Dirvožemio ir pasėlių stebėjimo jutiklių technologijos – „SOCROSense“
Šio Flandrijoje (Belgija) įgyvendinamo dirvožemio ir pasėlių stebėjimo technologijų projekto tikslas – remti
pažangius ūkininkus, naudojančius globaline padėties nustatymo sistema pagrįstas artimojo stebėjimo
technologijas, pagal kurias dirvožemio ir pasėlių būklė stebima naudojant jutiklius. Šiuos pažangius ūkius
valdo įvairūs ūkininkai, profesionalūs vaisių ir daržovių augintojai, medelynų valdytojai ir žemės ūkio rangovai.
Ši grupė kartu su dalyviais iš mokslo tiriamųjų institucijų ir susijusių verslo įmonių siekia kurti pridėtinę vertę ir
nustatyti viziją, kaip šios stebėjimo jutiklių technologijos galėtų būti naudojamos vidutinės trukmės ir ilgesniu
laikotarpiu. Pagal šį projektą tiriama, kaip būtų galima sujungti įvairių jutiklių duomenų srautą ir kaip
globalinės padėties nustatymo sistemos jutiklių technologijos gali būti naudojamos žemės ūkio įmonių
pasėliams valdyti.

Vertinimas
2018 m. atliktas pagal Europos inovacijų partnerystę žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje patvirtintų ir
veikiančių veiklos grupių (iš viso 612 tokių grupių) iki 2018 m. balandžio mėn. vertinimas (168). Jį atliekant
daugiausia vertinta šių veiklos grupių sudarymo ir įgyvendinimo padėtis. Tyrimo rezultatai patvirtino, kad
susidomėjimas šia partnerystės programa ir priemone yra didžiulis. 91 proc. tirtų grupių teigiamai įvertino
savo patirtį ir teigė, kad rekomenduotų į veiklos grupės projektą įsitraukti ir kitiems dalyviams arba
organizacijoms. Veiklos grupių partneriai pabrėžė, kad tokių projektų nebūtų buvę įmanoma įgyvendinti
naudojantis kitomis nacionalinėmis ar Europos finansavimo programomis. Šių grupių tikslas – praktiškai ir
bendradarbiaujant tenkinti ūkininkų poreikius; įsitikinta, kad jos yra unikali, universali ir lanksti priemonė,
teikianti galimybę „iš apačios į viršų“ spręsti įvairius konkrečius ūkininkų uždavinius ir tenkinti jų poreikius. Jos
taip pat padeda ūkininkų bendruomenei naudotis papildoma išorės kompetencija, padedančia bendromis
jėgomis išspręsti šiuos uždavinius kartu su įvairiais partneriais. Iš įvairių projektų žinoma, kad veiklos grupių
partneryste iš tiesų siekiama kurti (bendromis jėgomis) naujus arba pritaikytus metodus, priemones ar
sprendimus, kuriuos galėtų tiesiogiai naudoti ūkininkai. Šios partnerystės grupės – tai būdas užmegzti ryšius
su kitomis (kaimo vietovių) inovacijų iniciatyvomis ir dalyviais. Nors pagal dabartinę finansavimo sistemą nėra
galimybės padengti visų jų išlaidų, 90 proc. veiklos grupių jau užmezgė ryšius su organizacijomis už savo
partnerystės ribų arba ketina tai padaryti. Šiame tyrime pažymima, kad reikia labiau tai palengvinti,
pavyzdžiui, teikiant sistemingesnę ir lengviau prieinamą informaciją apie veiklos grupių pasirinktas darbo
temas ir metodus. Taip pat svarbu geriau, tinkamu laiku ir visapusiškai informuoti apie veiklos grupes.
2017 m. atliktas ir 2018 m. paskelbtas rizikos valdymo ES žemės ūkyje tyrimas (169) siekiant apžvelgti riziką,
kurią patiria ūkininkai, ir geriau suprasti įvairių galimų šios rizikos valdymo priemonių struktūrą ir naudojimo
galimybes. Šiuo tyrimu nustatyta, kad Europos ūkininkai patiria įvairių rūšių riziką (pvz., dėl orų, gyvūnų ir
augalų sveikatos ar rinkos pokyčių, turinčių įtakos ūkio pajamų perspektyvoms ir gyvybingumui), kuri yra
nevienodai paplitusi įvairiose ES valstybėse narėse. Be to, bendras analizuotų rizikos valdymo priemonių
prieinamumas ir naudojimasis jomis ES nėra tiek išvystytas, kad būtų reikšmingų skirtumų tarp priemonių,
sektorių ir valstybių (pvz., dažniausia priemonė yra draudimas). Tyrime pabrėžiama, kad reikia stiprinti
atitinkamus įgūdžius ir gebėjimus (tiek administraciniu, tiek ūkių lygmeniu), ir pateiktos kelios rekomendacijos,
be kita ko, sukurti duomenų bazę, kad būtų galima dalytis su žemės ūkio rizikos valdymu susijusia informacija,
toliau remti mokslinius tyrimus ir skatinti rizikos valdymo bandomuosius veiksmus.
Audito Rūmų 2018 m. auditu (170) ištirti trys nauji metodai (vadinami supaprastintu išlaidų apmokėjimu), pagal
kuriuos apskaičiuojamas ES finansinis įnašas į projektus ir veiklą, vykdomą pagal kaimo plėtros projektus.
Padaryta išvada, kad naujieji metodai yra paprastesni, bet jie nėra orientuoti į rezultatus.
Pasiūlyme dėl teisės akto dėl bendros žemės ūkio politikos po 2020 m., atsižvelgiant į svarbiausią dabartiniu
kaimo plėtros laikotarpiu įgytą patirtį, sumažinamas reguliuojamasis intervencijų pobūdis ir sustiprinamos
sąveikos su BŽŪP priemonėmis (t. y. tiesioginėmis išmokomis ir sektorių programomis). Naujuosiuose BŽŪP
strateginiuose planuose reikės konkrečiai skirti dėmesio pastangoms pritraukti jaunuosius ūkininkus, taip pat

(168)
(169)
(170)

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-operational-groups-assessment-2018
https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/2017-risk-management-eu-agriculture_lt
Europos Audito Rūmai, Specialioji ataskaita Nr. 11/2018 „Nauji būdai finansuoti kaimo plėtros projektus: paprastesni, bet
neorientuoti į rezultatus“.
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pagal šiuos planus bus skatinamas užimtumas, ekonomikos augimas, socialinė įtrauktis ir vietos plėtra kaimo
vietovėse.

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas
Programos tikslai
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (171) remia jūrų biologinių išteklių išsaugojimą ir padeda
valstybėms narėms pasiekti bendros žuvininkystės politikos tikslus. Keturi konkretūs šio fondo prioritetai:
Skatinti konkurencingą, aplinkos
atžvilgiu tvarią, ekonomiškai
gyvybingą ir socialiai atsakingą
žvejybą ir akvakultūrą

Skatinti bendros žuvininkystės
politikos įgyvendinimą

Skatinti subalansuotą ir
integracinį žvejybos ir
akvakultūros regionų teritorinį
vystymąsi

Skatinti ES integruotos jūrų
politikos plėtojimą ir
įgyvendinimą, papildant
sanglaudos politiką ir bendrą
žuvininkystės politiką

Įgyvendinimas ir naujausi pasiekimai
Palyginti su ankstesniais metais, Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo įgyvendinimas labai paspartintas
2018 m. Šio fondo lėšos panaudotos daugiau kaip 7 143 žvejybos laivams (172), kurių 50 proc. priklausė
smulkiosios priekrantės žvejybos laivynui. Teikiant paramą toliau skatinama darni žvejybos laivynų ir išteklių
naudojimo bei jūrų ekosistemų apsaugos pusiausvyra. Šis fondas savo parama taip pat padeda geriau
valdyti daugiau kaip 100 000 km² „Natura 2000“ vietovių ir beveik 95 000 km² kitų saugomų jūrų teritorijų.
Finansuojami projektai turi teigiamą poveikį tiesioginiams veiksmų naudos gavėjams, o jų dauginamasis
poveikis patiriamas gamybos ir tiekimo grandinėje bei susijusiuose paslaugų sektoriuose. Įvertinta, kad
teikiama parama yra naudinga daugiau kaip 35 000 žvejų, jų sutuoktinių arba partnerių ir gamintojų
organizacijų narių, taip pat 33 000 kitų asmenų (pvz., perdirbimo įmonių darbuotojų ir uostų naudotojų).
2017 m. pabaigoje (173) iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo jau buvo finansuota daugiau kaip
18 000 veiksmų. Daugiau kaip puse šių veiksmų siekta padėti didinti žvejybos ir akvakultūros mažųjų ir
vidutinių įmonių konkurencingumą. Daugiau kaip trečdaliu veiksmų taip pat siekiama išsaugoti ir tausoti jūrų
aplinką ir skatinti efektyviai naudoti išteklius.
Šviežios žuvys iš Vienos (174)
Dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo suteiktos paramos dabar galima nusipirkti šviežių žuvų ir
daržovių, išaugintų pačioje Austrijos sostinėje Vienoje.

(171)
(172)
(173)
(174)

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės
fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007
ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011.
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo galutinė programos suvestinė, p. 2.
Naujausius duomenis valstybės narės pateikia kiekvienų metų gegužės 31 d. savo metinėse įgyvendinimo ataskaitose. Tai yra
duomenys apie įgyvendinimo padėtį, buvusią praėjusių metų pabaigoje.
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/2019-fresh-fish-from-vienna_en.pdf
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Iš šio fondo gavus apie 30 000 EUR įnašą, 2016 m. įkurtas akvaponikos startuolis suderino daržininkystę su
žuvų auginimu dideliuose šiltnamiuose, kuriuose kartu su baklažanais, pomidorais, agurkais, pipirais ir
aitriosiomis paprikomis auginami šamai ir ešeriai.
Šiame ūkyje daržovės auginamos maždaug 400 m² plote ir galima pagaminti iki 12 tonų žuvies per metus.
Panaudotu žuvų ūkio vandeniu, kuriame gausu maisto medžiagų, yra laistomi augalai, o šiltnamio atliekinė
šiluma naudojama žuvų auginimo sistemai šildyti.
2018 m. Komisija savo žuvininkystės išteklių išsaugojimo politika toliau siekė tikslo, kad ne vėliau kaip
2020 m. būtų pasiektas didžiausias galimas tausios žvejybos laimikis (175) iš žuvų išteklių ir būtų užtikrintas
tvarus laivynų eksploatavimas. Gaunamas didesnis ir pastovus laimikis prisideda prie darbo vietų kūrimo,
ekonomikos augimo ir investicijų ES. Tai, kad tarp žvejybos, kuria gaunamas didžiausias galimas tausios
žvejybos laimikis, ir ekonominės grąžos bei laivynų pelningumo yra aiški sąsaja, dar kartą patvirtinta
2018 m. metinėje ekonominėje laivynų ataskaitoje (176). Šioje ataskaitoje pranešta apie 2016 m. (naujausiais
turimais duomenimis) gautą rekordiškai didelį grynąjį pelną. Įvertintas vidutinis ES laivyno grynojo pelno dydis
yra 16,9 proc., taigi jau pasiekta ne tik 2017 m. tarpinė reikšmė (t. y. 9 proc.), bet ir 2023 m. tikslas (10 proc.).
Gautus geresnius ES žvejybos laivyno ekonominės veiklos rezultatus daugiausia galima paaiškinti tuo,
kad tausiai naudojami žuvų ištekliai. Ataskaitoje pažymima, kad ekonominės veiklos rezultatai negerėja, jeigu
laivynai yra priklausomi nuo išteklių, kurie toliau peržvejojami ar pernelyg intensyviai naudojami. Daugėja
tausiai žvejojančių laivynų, ir jų pelningumas akivaizdžiai didėja. Tausus jūrų išteklių naudojimas – laivyno
ekonominio augimo pagrindas. Pasiekti tokius gerus ekonominės veiklos rezultatus taip pat padėjo tai, kad
sumažėjo kuro kainos ir padidėjo vidutinės žuvų kainos.
ES pagal savo integruotą jūrų politiką įgyvendina geresnio tarptautinio vandenynų valdymo darbotvarkę. ES
tebėra lyderė tarptautiniu mastu remiant ir diegiant tausią žvejybą. Po sėkmingų ES ir Kinijos derybų
pasirašytas ES ir Kinijos vandenynų partnerystės susitarimas (2018 m. liepos 16 d. ES ir Kinijos
aukščiausiojo lygio susitikime). Tai pirmas tokio pobūdžio vandenynų partnerystės susitarimas, kuriuo sukurta
visapusiška dialogo ir bendradarbiavimo su vandenynais susijusiais bendrų interesų klausimais sistema.

Kova su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN)
žvejyba
Žvejyba yra neteisėta,
jeigu:
 vykdoma be leidimo
 prieštarauja RŽVO*
išteklių išsaugojimo
ir valdymo
priemonėms
 pažeidžia
nacionalinius
įstatymus ar
tarptautinius
įsipareigojimus

Žvejyba yra
nedeklaruojama, jeigu:
 apie ją nepranešama
arba pranešimas
neatitinka
tarptautinių, RŽVO ar
nacionalinių teisės
aktų ir kitų taisyklių

Žvejyba yra
nereglamentuojama,
jeigu:
 žvejybos laivas
nepriklauso jokiai
valstybei
 žvejybos veikla kelia
grėsmę žuvų ištekliams

* RŽVO – regioninės žvejybos valdymo organizacijos.
Šaltinis – Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinio direktorato 2018 m. metinė veiklos ataskaita.

Naujasis susitarimas, kuriuo siekiama užkirsti kelią nereglamentuojamai žvejybai atvirojoje jūroje,
vykdomai Arkties vandenyno centrinėje dalyje, dėl kurio Komisija vykdė derybas ir kurį 2018 m.
spalio mėn. ES vardu patvirtino Taryba, yra istorinės reikšmės įvykis. Juo bus užkirstas kelias
nereglamentuojamai komercinei žvejybai atvirojoje jūroje, vykdomai Arkties vandenyno centrinėje dalyje, t. y.
(175)
(176)

Didžiausias galimas tausios žvejybos laimikis – tai didžiausias teorinis pusiausvyrą užtikrinantis laimikis, kurį galima vidutiniškai
nuolat išžvejoti iš išteklių esamomis vidutinėmis aplinkos sąlygomis, nedarant didelio poveikio reprodukcijos procesui (Bendros
žuvininkystės politikos reglamento Nr. 1380/2013 4 straipsnis).
2018 m. metinė ekonominė ES žvejybos laivyno ataskaita (STECF 18-07), https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-andtechnical-research-reports/2018-annual-economic-report-eu-fishing-fleet-stecf-18-07.
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apie 2,8 mln. km2 plote, kurio dydis maždaug toks pats kaip Viduržemio jūros. Taip jautri Arkties ekosistema
bus išsaugoma ateities kartoms ir kartu bus skatinamas darnus šio regiono vystymasis.

Vertinimas
Ankstesnio laikotarpio programos vertinimu nustatyta, kad daugelis šio fondo tikslų yra pasiekti, tačiau
reikia kai ką patobulinti: būtina stiprinti finansavimo ryšį su politikos tikslais, toliau gerinti tausų žvejybos
išteklių naudojimą, tobulinti įgyvendinimo sistemą ir skirti daugiau dėmesio rezultatams. Daugelis šių
klausimų sprendžiama pagal dabartinio 2014–2020 m. laikotarpio programą: visi įvairūs finansavimo šaltiniai
pagal ją sutelkti padedant siekti bendros žuvininkystės politikos tikslų, įskaitant aplinkos, ekonominiu ir
socialiniu atžvilgiais tvarią žvejybą ir akvakultūrą. Pagal dabartinę programą taip pat parengtas naujas veiklos
rezultatų planas, orientuotas į tikslų, nustatytų orientyrų ir tikslinių rodiklių pasiekimą. Vertinime
rekomenduota laikotarpiu po 2020 m. stiprinti finansavimo sąsają su tausiu žvejybos išteklių naudojimu. Taip
pat reikia pereiti prie strategiškesnio požiūrio, kad akvakultūra taptų konkurencingesnė, didinant gamybos
apimtį ir geriau atsižvelgiant į konkrečius smulkiosios priekrantės žvejybos sunkumus.
Kadangi vertinimų išvados rodo, kad dabartinė programa tebelaikoma per sudėtinga ir per didele našta,
Komisija pasiūlė (177) kitu programavimo laikotarpiu nustatyti supaprastintą struktūrą, grindžiamą keturiais
prioritetais, kuriais apibrėžiama šio fondo paramos sritis pagal bendros žuvininkystės politikos, jūrų politikos ir
tarptautinio vandenynų valdymo veiksmų tikslus. Nebereikia taikyti reguliuojamojo pobūdžio priemonių, vietoj
to apibūdinamos įvairios paramos sritys pagal kiekvieną prioritetą, ir tai teikia naujajai programai daugiau
lankstumo. Sukūrus šią naują struktūrą, bus optimizuotas programos įgyvendinimas siekiant politikos tikslų,
vadovaujantis veiklos rezultatyvumu ir pasiektais rezultatais. Valstybės narės savo rengiamose veiksmų
programose turėtų nurodyti tinkamiausias priemones reglamente nustatytiems tikslams pasiekti. Pagrindinis
principas būtų toks, kad viskas, kas nėra aiškiai uždrausta reglamente, yra leidžiama. Būtų sudarytas pagal
žuvininkystės politiką neleistinų sričių sąrašas, siekiant išvengti neigiamo poveikio žuvų išteklių išsaugojimui
(pvz., nustatytas bendras draudimas investicijomis didinti žvejybos pajėgumą), ir taikomi apribojimai veiklos
sąnaudoms arba tais atvejais, kai nenustatyta rinkos nepakankamumo. Tai labai skiriasi nuo dabartinių ir
ankstesnių finansavimo taisyklių.

Regioninės žvejybos valdymo organizacijos ir žvejybos susitarimai
Programų tikslai
ES skatina tausiai valdyti ir išsaugoti žuvininkystės išteklius ir remia pagal bendrą žuvininkystės politiką
vykdomus išorės veiksmus įvairiose regioninėse žvejybos valdymo organizacijose (178) bei tarptautinėse
organizacijose, tokiose kaip, pavyzdžiui, Tarptautinė jūros dugno institucija ir Tarptautinis jūrų teisės
tribunolas, įsteigti pagal Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją. Komisija taip pat vykdo derybas ir įgyvendina
dvišalius tausios žvejybos partnerystės susitarimus tarp ES ir trečiųjų (ES nepriklausančių) šalių.
Siekiama tikslo sukurti ES tolimosios žvejybos laivyno reglamentavimo sistemą ir kartu užtikrinti, kad būtų
tausiai naudojami trečiųjų šalių žuvininkystės ištekliai. Pagal šiuos susitarimus ES laivynams leidžiama
naudotis pertekliniais žuvų ištekliais, kurių nesužvejoja vietiniai trečiųjų šalių laivynai, taigi galima tvariai
aprūpinti maistu Europos piliečius.

Įgyvendinimas ir naujausi pasiekimai
2018 m. Komisija toliau vykdė savo įsipareigojimą siekti tausesnės žvejybos visame pasaulyje. 2017 m. jau
buvo pasiektas tarpinis tikslas pagal išsaugojimo priemones, kurias regioninės žvejybos valdymo
(177)
(178)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo, kuriuo panaikinamas
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014, COM(2018) 390 final.
Regioninės žvejybos valdymo organizacijos (RŽVO) – tarptautinės organizacijos, įsteigtos siekiant užtikrinti daugiateritorių žuvų
išteklių ir toli migruojančių žuvų rūšių išteklių išsaugojimą ir tausų naudojimą. Tai pagrindiniai daugiašalio bendradarbiavimo
organai, pagal kurių teisinį pagrindą gali būti atsižvelgiama į kiekvienos zonos ir žuvų rūšies specifiką ir ypatybes.
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organizacijos patvirtino remdamosi mokslinėmis konsultacijomis. 2018 m. mokslinėmis konsultacijomis buvo
pagrįstos 52 iš 59 (88 proc.) išsaugojimo priemonių (179), taikomų regioninių žvejybos valdymo organizacijų,
kurių narė yra ES.
2018 m. vyko derybos dėl žvejybos susitarimų iš viso su aštuoniomis valstybėmis. Sėkmingai baigus
derybas buvo galima atnaujinti susitarimų su Dramblio Kaulo Krantu, Maroku, Žaliuoju Kyšuliu ir Bisau Gvinėja
protokolus. Taip pat susitarta dėl naujo susitarimo ir protokolo su Gambija. Toliau vyksta derybos su San Tome
ir Prinsipe, Kiribačiu ir Madagaskaru. Pradėtos derybos su Gabonu ir Mozambiku dėl su šiomis šalimis
pasirašytų protokolų atnaujinimo.
2018 m. apie 250 ES laivų (180), plaukiojančių su ES valstybės narės vėliava, turėjo pagal žvejybos susitarimą
išduotus žvejybos leidimus, taigi galėjo naudotis trečiųjų šalių žuvų ištekliais. Be to, šie dvišaliai susitarimai
yra labai svarbūs teikiant sektorinę paramą tų šalių partnerių žvejybos sektoriaus valdymo tvariai plėtrai.
Tausios žvejybos partnerystės susitarimais skatinamas geresnis vietos žuvininkystės sektoriaus valdymas ir
administravimas šalyse partnerėse, padedant stebėti, kontroliuoti ir prižiūrėti šalies ir užsienio laivynų veiklą.
Pagal juos taip pat nemažai lėšų skiriama remiant tvarią vietos žvejybos veiklos plėtrą ir padedant kovoti su
neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba.
Žvejybos susitarimais užtikrinant, kad būtų tausiai naudojami pertekliniai biologiniai jūrų ištekliai, padedama
kurti darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą trečiosiose šalyse ir ES. Įvertinta, kad tausios žvejybos
partnerystės susitarimais tiesiogiai sukuriama apie 6 000, o netiesiogiai – 9 000 darbo vietų (181), nes 70 proc.
pagal žvejybos susitarimus sužvejoto laimikio perdirbama toje šalyje partnerėje.

Vertinimas
2018 m. atlikti susitarimų su Žaliuoju Kyšuliu, Dramblio Kaulo Krantu ir Madagaskaru vertinimai. Į jų
rezultatus atsižvelgta vykdant derybas dėl tų susitarimų atnaujinimo, susijusio su sutartu žvejybos galimybių
dydžiu, su atitinkamomis taikytinomis techninėmis nuostatomis ir su taisyklėmis dėl sektorių daugiamečių
programų įgyvendinimo ir stebėsenos.
Europos Audito Rūmai 2015 m. ataskaitoje (182) pranešė, kad žvejybos partnerystės susitarimai apskritai yra
gerai valdomi Komisijos, tačiau padarė išvadą, kad dar reikėtų tobulinti kai kuriuos dalykus, susijusius su
derybų procesu ir su protokolų bei pateiktų aktualių rekomendacijų įgyvendinimu. 2018 m. Audito Rūmai atliko
tolesnį auditą tikrindami, kaip įgyvendinamos jų rekomendacijos.
Pagal būsimo 2021–2027 m. laikotarpio ES biudžeto sistemą Europos Komisija pasiūlė skirti lėšų
tarptautiniam bendros žuvininkystės politikos aspektui, įskaitant privalomuosius įnašus finansuojant
regionines žvejybos valdymo organizacijas ir kitas tarptautines organizacijas, taip pat tausios žvejybos
partnerystės susitarimus.

Aplinkos ir klimato politikos programa LIFE
Programos tikslai
Programa LIFE (183) yra vienintelė ES programa, skirta tik aplinkos, gamtos apsaugos ir klimato veiksmų
sritims, kurios tampa vis svarbesnės ES piliečiams. Pagal šią programą finansuojama daug įvairios veiklos –
nuo biologinės įvairovės apsaugos iki paramos žiedinei ekonomikai, nuo naujų išmetamųjų teršalų
kiekio mažinimo technologijų ir procesų demonstravimo iki pasirengimo tarptautinėms deryboms, nuo
(179)
(180)
(181)
(182)
(183)

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinis direktoratas, 2018 m. metinė veiklos ataskaita, p. 26.
Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinis direktoratas, 2018 m. metinė veiklos ataskaita, p. 28.
2018 m. programos suvestinė, p. 2.
Europos Audito Rūmai, Specialioji ataskaita Nr. 11/2015, https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr15_11/sr_fisheries_lt.pdf.
2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1293/2013 dėl aplinkos ir klimato politikos programos
(LIFE) įsteigimo ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 614/2007.

96

2018 m. metinė valdymo ir veiklos rezultatų ataskaita

aplinkos ir klimato teisės aktų vykdymo iki neigiamo poveikio mažinimo. Programa LIFE taip pat yra
svarbi paskata plėtoti gerąją patirtį ir žinias ir jomis dalytis.
Šios programos paskirtis – stiprinti ir gerinti gebėjimus, greičiau įgyvendinti ES teisės aktus, padėti
privačiojo sektoriaus dalyviams (visų pirma įmonėms), išbandyti nedidelio masto technologijas ir
sprendimus ir pritraukti kitų lėšų. Finansavimu pagal šią programą siekiama šešių konkrečių tikslų:
Padėti kurti ekologiškesnę ir
efektyvesnio išteklių naudojimo
ekonomiką, padėti rengti ir
įgyvendinti ES aplinkos politiką ir
teisės aktus (aplinkos apsaugos ir
efektyvaus išteklių naudojimo
prioritetinė sritis)

Mažinti ES išmetamą šiltnamio
efektą sukeliančių dujų kiekį,
rengti ir įgyvendinti ES klimato
politiką ir teisės aktus (klimato
kaitos švelninimo prioritetinė
sritis)

Stabdyti biologinės įvairovės
nykimą ir atkurti biologinę
įvairovę, remti tinklą
„Natura 2000“ ir spręsti
ekosistemų būklės blogėjimo
problemą (biologinės įvairovės
prioritetinė sritis)

Didinti ES atsparumą klimato
kaitai (prisitaikymo prie klimato
kaitos prioritetinė sritis)

Remti geresnį aplinkos valdymą ir
su aplinka susijusį informavimą
visais lygmenimis (aplinkos
valdymo ir informavimo
prioritetinė sritis)

Remti geresnį klimato valdymą ir
su klimatu susijusį informavimą
visais lygmenimis (klimato
valdymo ir informavimo
prioritetinė sritis)

Įgyvendinimas ir naujausi pasiekimai
Kadangi tradicinių LIFE projektų vidutinė trukmė yra 4–5 metai, 2018 m. užbaigta labai nedaug projektų (184),
taigi, tokiame ankstyvame etape vertinti rezultatus yra sunku. Šiuo metu įgyvendinamais projektais
padedama pereiti prie efektyviai išteklius naudojančios, atsparios klimatui mažo anglies dioksido
kiekio technologijų ekonomikos ir saugoti aplinką, įskaitant biologinę įvairovę ir tinklo „Natura 2000“
vietoves; vykdomi tokie veiksmai:

(184)



gerinama 186 laukinės gamtos rūšių ir 106 įvairių buveinių išsaugojimo būklė tokiame bendrame
plote, kuris dydžiu prilygsta Lenkijai;



išmetamas CO2 kiekis sumažinamas apie 13 mln. tonų per metus – toks kiekis atitinka
CO2 ekvivalento kiekį visoje Lietuvoje per 2015 m.;



energijos vartojimas sumažinamas apie 1 000 000 MWh per metus – toks kiekis atitinka vidutinį
metinį elektros energijos kiekį, suvartojamą maždaug 280 000 būstų;



atliekų, kurios nėra tinkamai tvarkomos, kiekis sumažinamas apie 1 mln. tonų per metus; toks kiekis
maždaug atitinka visą komunalinių atliekų kiekį Slovėnijoje per 2016 m.

2018 m. programos suvestinė, p. 2.
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Finansuoti 37 integruoti projektai 21 valstybėje narėje. Šiais projektais padedama valstybių narių
institucijoms visiškai įgyvendinti aplinkos ir klimato teisės aktus. Pagal juos galima naudotis ir kitokiais ES
finansavimo šaltiniais, įskaitant žemės ūkio, struktūrinių, regioninių ir mokslinių tyrimų fondų lėšas, taip pat
nacionalinėmis lėšomis ir privačiojo sektoriaus investicijomis. Integruoti projektai pagal aplinkos paprogramę –
tai projektai, pagal kuriuos dideliu teritoriniu mastu (regioniniu, tarpregioniniu, nacionaliniu ar tarpvalstybiniu)
įgyvendinami aplinkos apsaugos planai arba strategijos. Naudojantis pagal programą LIFE suteiktu bendru
finansavimu (367,8 mln. EUR), integruotiems projektams turėtų būti pritraukta iš viso 9,2 mlrd. EUR investicijų
iš kitų ES, viešojo ir privačiojo finansavimo šaltinių.
Pradėtos įgyvendinti dvi bandomosios finansinės priemonės siekiant išbandyti novatoriškus metodus.
Energijos vartojimo efektyvumo privataus finansavimo priemone remiamos investicijos padedant
įgyvendinti valstybių narių efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planus per finansų tarpininkus. Šia
priemone padedama kurti naują efektyviam energijos vartojimui skirtą finansinį produktą rinkoje, taip
tiesiogiai padedant mažinti mūsų ekonomikos priklausomybę nuo iškastinio kuro. Iki 2018 m. pabaigos
pasirašyti devyni susitarimai su bankais devyniose valstybėse narėse, po kurių išduotų paskolų suma galutinių
gavėjų lygmeniu siekė 60 mln. EUR.
Gamtos turtų finansavimo priemone remiamas paskolų ir nuosavo kapitalo finansavimas. Ja siekiama
įrodyti, kad įmanoma gauti pajamų arba sumažinti išlaidas įgyvendinant gamtinio kapitalo projektus. Iki
2018 m. pabaigos pasirašyti susitarimai su lėšų gavėjais Airijoje, Graikijoje ir Kroatijoje dėl trijų Gamtos turtų
finansavimo priemonės operacijų (iš viso 32,5 mln. EUR sumos), kuriomis remiamas darnus miškų ir žemės
ūkis, ekologinis turizmas, gamtiniai žemės valdymo sprendimai ir laukinės gamtos atkūrimo veikla.
Įgyvendinamais projektais padedama pereiti prie efektyviai išteklius naudojančios, atsparios klimatui
mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos ir saugoti aplinką, įskaitant biologinę
įvairovę ir tinklo „Natura 2000“ vietoves, be kita ko: 1) gerinant 186 laukinės gamtos rūšių ir 106 įvairių
buveinių išsaugojimo būklę tokiame bendrame plote, kuris dydžiu prilygsta Lenkijai; 2) išmetamą CO2 kiekį
sumažinant apie 13 mln. tonų per metus – toks kiekis atitinka anglies dioksido ekvivalento kiekį visoje
Lietuvoje per 2015 m.; 3) energijos vartojimą sumažinant apie 1 000 000 MWh per metus – toks kiekis
atitinka vidutinį metinį elektros kiekį, suvartojamą maždaug 280 000 būstų; 4) atliekų, kurios nėra tinkamai
tvarkomos, kiekį sumažinant apie 1 mln. tonų per metus; tos kiekis maždaug atitinka visą komunalinių atliekų
kiekį Slovėnijoje per 2016 m.
Pagal programą LIFE 2018 m. pradėta pirmoji ES iniciatyva siekiant spręsti augalus apdulkinančių laukinių
vabzdžių populiacijų mažėjimo problemą. Šia iniciatyva nustatyti strateginiai tikslai ir veiksmai, kurių turi
imtis ES ir jos valstybės narės siekdamos spręsti ES apdulkintojų populiacijų mažėjimo problemą ir prisidėti
prie pasaulinių jų išsaugojimo pastangų.
Po 2014–2018 m. paskelbtų kvietimų teikti pasiūlymus dėl tradicinių projektų gauta maždaug 5 000
pasiūlymų, po kurių finansuotos 588 dotacijos: 455 iš jų finansuotos pagal aplinkos paprogramę, 133 – pagal
klimato politikos paprogramę. Gavėjai yra mažos ir didelės įmonės (jos sudaro iš viso 40 proc., ir 35 proc. iš
jų yra MVĮ), privačios nekomercinės organizacijos (25 proc.) ir viešosios įstaigos (35 proc.).

Vertinimas
Neseniai atliktas programos LIFE laikotarpio vidurio vertinimas (185) patvirtino, kad dabartinė programa
sėkmingai įgyvendinama ir ja padedama įgyvendinti strategiją „Europa 2020“. Be to, dauguma suinteresuotųjų
subjektų laiko programą LIFE labai svarbia priemone siekiant aplinkos ir klimato prioritetų.
Vis dėlto atliekant šį vertinimą nustatyta, kad yra galimybių toliau didinti bendrą šios programos
veiksmingumą, geriau suderinti programą LIFE su kitų ES fondų finansavimu ir didinti skatinamąjį programos
vaidmenį. Taip pat yra galimybių gerinti strateginį programos kryptingumą ir didinti efektyvumą bei
supaprastinti LIFE valdymą.
(185)

Europos Komisija (2017), Aplinkos ir klimato politikos programos laikotarpio vidurio vertinimo ataskaita; SWD(2017) 355 final;
ECORYS (2017), Parama rengiant išorinio ir nepriklausomo programos LIFE laikotarpio vidurio vertinimo ataskaitą .
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Nors, vykdant veiklą pagal 2014–2020 m. programą LIFE, kai kurios problemos tiesiogiai sprendžiamos
vietoje, pagrindinis šios programos poveikis yra netiesioginis, skatinamasis: remiami nedidelio masto veiksmai,
kuriais siekiama pradėti, plėsti arba spartinti tvarios gamybos, tvaraus platinimo bei vartojimo procesus ir
saugoti gamtos turtus, lengvinant geriausios patirties ir žinių kūrimą bei mainus; stiprinant gebėjimus ir
sparčiau įgyvendinant aplinkos ir klimato teisės aktus bei politiką, taip pat padedant lengviau pereiti prie
švarios energetikos; padedant suinteresuotiesiems subjektams išbandyti nedidelio masto technologijas ir
sprendimus ir telkiant finansavimą iš kitų šaltinių, taip skatinant bendras tvaraus finansavimo investicijas.
Tokio požiūrio bus toliau laikomasi pagal 2021–2027 m. laikotarpio daugiametę finansinę programą.
Pasiūlyme dėl programos LIFE po 2020 m. (186) daugiau dėmesio skiriama aplinkos ir klimato problemų
novatoriškų sprendimo būdų kūrimui ir įgyvendinimui, taip skatinant keisti politikos formavimą, jos
įgyvendinimą ir vykdymo užtikrinimą. Programa taip pat bus pakankamai lanksti, kad būtų galima spręsti
naujus ir ypač svarbius prioritetinius klausimus, kurių kils programos laikotarpiu. Naujosios LIFE programos
įgyvendinimas bus paprastesnis paraiškų teikėjams ir lėšų gavėjams, taip pat specialiomis priemonėmis bus
siekiama tolygesnės teritorinės jos aprėpties.
Tokio požiūrio bus toliau laikomasi pagal 2021–2027 m. laikotarpio daugiametę finansinę programą.

(186)

COM(2018) 385 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=COM%3A2018%3A385%3AFIN.
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Saugumas ir pilietybė (biudžeto 3 išlaidų
kategorija)
Teisė jaustis saugiai yra viena iš pagrindinių visuotinių teisių. J.-C. Junckerio vadovaujama Komisija nuo pat
pirmos dienos teikia pirmenybę saugumui. Tačiau pastaraisiais metais grėsmės saugumui keičiasi, ir ES
valstybės narės jau bendradarbiauja siekdamos užtikrinti veiksmingą reagavimą į įvairias grėsmes saugumui,
įskaitant naujų formų teroristinius išpuolius, radikalizaciją, naujų rūšių organizuotą nusikalstamumą ir
kibernetines grėsmes. Jos turės toliau tai daryti ir ateityje.
Grėsmių saugumui nesustabdo valstybių sienos ir jos tampa vis labiau tarptautinėmis grėsmėmis. Dėl labai
sudėtingo šių problemų pobūdžio jokia valstybė narė negali ir neturėtų būti verčiama jas spręsti viena. Su tuo
susijusios valstybių narių pareigos ir pastangos remiamos ES biudžeto lėšomis. Programomis pagal ES
biudžeto 3 išlaidų kategoriją (3,5 mlrd. EUR, taigi 2 proc. viso 2018 m. ES biudžeto) sprendžiami pagrindiniai
politikos uždaviniai, susiję su saugumu, prieglobsčiu, ES nepriklausančių trečiųjų šalių piliečių migracija ir
integracija, sveikatos ir vartotojų apsauga, taip pat kultūra ir dialogu su piliečiais.

Diagrama. Pagrindinės programos, 2018 m. finansuotos pagal 3 išlaidų kategoriją „Saugumas ir pilietybė“. Visos sumos nurodytos
milijonais eurų. Kategorija „Kitos programos“ apima, be kita ko, vartotojus, Skubios paramos teikimo Sąjungoje priemonę (SPP), IT
sistemas, teisingumą, teises, lygybę ir pilietiškumą, Sąjungos civilinės saugos mechanizmą, programą „Europa piliečiams“, sveikatą,
decentralizuotas agentūras, bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus, taip pat veiksmus, finansuojamus pagal Komisijos
prerogatyvas ir specialius Komisijai suteiktus įgaliojimus.
Šaltinis – Europos Komisija.

Su migracija susiję uždaviniai yra tarpvalstybinio pobūdžio, ir valstybės narės vienos jų tinkamai išspręsti
negali. 2018 m. ES visapusišku požiūriu į migraciją buvo toliau gaunama realių rezultatų, ypač stengiantis

100

2018 m. metinė valdymo ir veiklos rezultatų ataskaita

intensyviau bendradarbiauti su šalimis partnerėmis, stiprinti ES sienų apsaugą ir geriau valdyti migracijos
srautus pagal solidarumo ir atsakomybės principus.
Europos migracijos darbotvarke padėta labai sumažinti neteisėtų atvykimų (ypač Viduržemio jūros regiono
centrinės ir rytinės dalių maršrutais) skaičių ir sumažinti neteisėto atvykimo į ES, kertant sieną, atvejų skaičių
iki prieš 2014 m. buvusio lygio; teikta skubi finansinė ir operatyvinė parama pirmosioms su migrantų
antplūdžiu susiduriančioms valstybėms narėms ir tiesioginė pagalba žmonėms, kuriems reikia pagalbos;
padidintos teisėtos migracijos galimybės, taip pat, vykdant derybas dėl readmisijos susitarimų arba kitų
susitarimų, padėta į kilmės šalį grįžti asmenims, neturintiems teisės būti ES.
Ne mažiau svarbu tai, kad Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX) 2018 m. skyrė
11 000 sienos apsaugos pareigūnų operacijoms, kuriomis padedama patruliuoti prie Sąjungos išorės sienų,
daugiausia Bulgarijoje, Graikijoje, Ispanijoje ir Italijoje.
Valstybės narės, pripažindamos šios paramos svarbą, 2018 m. birželio mėn. paragino toliau didinti šios
agentūros vaidmenį (įskaitant bendradarbiavimą su valstybėmis už ES ribų) didinant jos išteklius ir įgaliojimus.
Į tai atsižvelgdama Komisija 2018 m. rugsėjo mėn. pateikė naujus pasiūlymus (dėl kurių susitarta 2019 m.
kovo mėn.) toliau didinti šios agentūros veiklos mastą ir parūpinti jai daugiau nuosavos įrangos ir nuolatines
sienos apsaugos pareigūnų pajėgas (5 000 pareigūnų nuo 2021 m. ir 10 000 ne vėliau kaip nuo 2027 m.),
taip pat padidinti jos įgaliojimus vykdyti grąžinimus. Be to, Komisija pasiūlė priimti naują Europos prieglobsčio
paramos biuro (EASO) steigimo reglamentą, taip išplečiant jo įgaliojimus.

Diagrama. Prie ES išorės sienų nustatytų neteisėto sienos kirtimo atvejų skaičius.
Šaltinis – Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX).

ES reaguojant į migracijos krizę reikėjo imtis skubių ir pakankamų veiksmų, remiamų ES biudžeto
lėšomis. Siekiant patenkinti didelius poreikius, teko padvigubinti dabartinėje daugiametėje finansinėje
programoje saugumui ir migracijai iš pradžių numatytą skirti finansavimą. ES biudžetas buvo labai
svarbus planuojant bendrą atsaką į šias problemas: iš jo finansuotas prieglobsčio prašytojų ir
migrantų atvykimo valdymas, paieškos ir gelbėjimo pajėgumų didinimas siekiant išgelbėti žmonių gyvybes,
veiksmingo grąžinimo valdymas ir operatyvinė parama valstybėms narėms, kurioms tenka didžiausias krūvis.
Be šios paramos nebūtų buvę įmanoma veiksmingai valdyti precedento neturinčios 2015 m. migracijos krizės.
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2016 m. kovo 18 d. ES valstybių ar vyriausybių vadovai ir Turkija susitarė dėl ES ir Turkijos pareiškimo
siekiant sustabdyti neteisėtos migracijos iš Turkijos į ES srautus, pabėgėliams Turkijoje užtikrinti geresnes
priėmimo sąlygas ir Sirijos pabėgėliams suteikti galimybę naudotis organizuoto, saugaus ir teisėto atvykimo į
Europą būdais. Nuo tada praėjus dviem su puse metų, neteisėtų atvykimų į Egėjo jūros salas skaičius tebėra
96 proc. mažesnis (187) negu buvo laikotarpiu iki šio pareiškimo įsigaliojimo, ir labai sumažėjo mirčių jūroje. Iki
2018 m. pabaigos valstybės narės, remiamos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, pagal šį
pareiškimą jau perkėlė 18 640 asmenų iš Turkijos į ES. ES remia Turkijos pastangas įkurdinti pabėgėlius,
taikydama Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonę. Ši priemonė įtraukta į 4 išlaidų kategoriją „Europos vaidmuo
pasaulyje“ (žr. analizę toliau).
Nors visos dalyvaujančios šalys ir visos ES valstybės narės turi toliau dėti pastangas ir vis dar reikia grąžinti į
Turkiją daugiau asmenų, kad sumažėtų Graikijos saloms tenkantis krūvis (188), ES ir Turkijos pareiškimas tapo
svarbia ES visapusiško požiūrio į migraciją dalimi. ES ir Turkijos pareiškimo poveikis buvo juntamas iškart –
labai sumažėjo atvykstančių asmenų skaičius; tai pasiekta visų pirma bendradarbiaujant su Turkijos
institucijomis, ir tai yra aiškus įrodymas, kad įmanoma suardyti iš migrantų ir pabėgėlių besipelnančių
neteisėtų gabentojų verslo modelius. 2015 m. spalio mėn. kiekvieną dieną iš Turkijos atvykdavo 10 000
asmenų, o per 2018 m. tokių atvykėlių skaičius per dieną sumažėjo iki vidutiniškai (189) 88.

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas
Programos tikslai
Solidarumas ir teisingas atsakomybės pasidalijimas tarp valstybių narių sudaro bendros prieglobsčio,
imigracijos ir išorės sienų politikos esmę. Valstybės narės negali vienos valdyti migracijos srautų ir
įveikti grėsmių saugumui. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas (190) palengvina efektyvų migracijos
srautų valdymą ir padeda formuoti bendrą ES požiūrį į prieglobstį ir migraciją.
Šis fondas siekia keturių konkrečių tikslų:

(187)
(188)
(189)
(190)

Prieglobsčio srityje – stiprinti ir
plėtoti bendrą Europos
prieglobsčio sistemą, užtikrinant,
kad būtų efektyviai ir vienodai
taikomi šios srities ES teisės aktai

Grąžinimo srityje – stiprinti
teisingo ir veiksmingo grąžinimo
strategijas, kuriomis padedama
kovoti su neteisėta migracija, ypač
daug dėmesio skiriant grąžinimo
proceso tvarumui ir
veiksmingumui

Teisėtos migracijos ir integracijos
srityje – remti teisėtą migraciją į
ES valstybes nares, atsižvelgiant į
darbo rinkos poreikius ir skatinant
veiksmingą ES nepriklausančių
šalių piliečių integraciją

Solidarumo srityje – užtikrinti, kad
ES valstybės narės, kurios yra
labiausiai paveiktos migracijos ir
prieglobsčio prašytojų srautų,
galėtų tikėtis kitų ES valstybių
narių solidarumo

Duomenų šaltinis – Graikijos policija.
Nuo 2016 m. kovo 21 d. iš Graikijos į Turkiją pagal ES ir Turkijos pareiškimą grąžinti 1 806 migrantai, o pagal Graikijos ir Turkijos
dvišalį protokolą – 601 migrantas.
Duomenų šaltinis – Graikijos policija.
2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio,
migracijos ir integracijos fondas ir iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2008/381/EB ir panaikinami Europos Parlamento ir
Tarybos sprendimai Nr. 573/2007/EB ir Nr. 575/2007/EB bei Tarybos sprendimas 2007/435/EB.
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Įgyvendinimas ir naujausi pasiekimai
Šiame fonde 2014–2020 m. laikotarpiu sutelkti finansiniai ištekliai sudarė iš viso 7,0 mlrd. EUR, taip pat
1 mlrd. EUR skirta skubiosios pagalbos finansavimui. Siekiant solidarumo ir teisingo naštos pasidalijimo su
labiausiai paveiktomis valstybėmis narėmis, pradinis biudžetas labai padidintas papildymais, kurie skirti
asmenų perkėlimui į ES ir ES viduje, integracijai ir grąžinimui remti (tam skirti ištekliai buvo susiję su Dublino
reglamento peržiūra). Iki 2018 m. pabaigos jau paskirstyta daugiau kaip 5 mlrd. EUR Prieglobsčio, migracijos ir
integracijos fondo lėšų (191).
Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas 2018 m. toliau įgyvendino visus keturis konkrečius tikslus.
2018 m. prie išorės sienų nustatyta iš viso apie 150 000 neteisėto sienos kirtimo atvejų – 25 proc. mažiau
negu 2017 m., ir tai yra mažiausias skaičius per pastaruosius 5 metus. Bendras 2018 m. nustatytų neteisėto
sienos kirtimo atvejų skaičius buvo 92 proc. mažesnis negu bendras skaičius 2015 m. – didžiausios migracijos
krizės metais.
ES taip pat tinkamai priėmė pabėgėlius. Teikiant pagalbą ekstremaliosios situacijos atveju, reaguota į
neatidėliotinus ir pagrindinius poreikius, pabėgėliams parūpinta maisto, pastogė ir medicininė priežiūra, taip
pat teikta parama nelydimiems nepilnamečiams. Padidintas prieglobsčio tarnybų pajėgumas tvarkyti daug
gaunamų prieglobsčio prašymų.
2018 m. Graikijai teikta finansine parama padėta gerinti padėtį migrantų antplūdžio valdymo centruose
Egėjo jūros salose ir apskritai visoje šalyje. Siekiant mažinti migrantų antplūdžio valdymo centrų perpildymą,
Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšomis buvo remiamas 29 540 asmenų perkėlimas iš salų į
žemyno teritoriją. Teikiant pagalbą ekstremaliosios situacijos atveju, priėmimo centruose parūpinta antklodžių,
žieminių paltų ir kitokių žiemos reikmenų rinkinių, o policijos darbuotojų dalyvavimas padėjo užtikrinti didesnį
migrantų ir personalo saugumą. 2018 m. Komisija ir Europos prieglobsčio paramos biuras toliau rėmė
Graikijos prieglobsčio tarnybos ir apeliacinių komitetų darbą. Teikiama parama apėmė darbo įrangos pirkimą
(IT įrangos, įskaitant 158 kompiuterizuotas darbo vietas), vertėjų žodžiu grupę, 300 darbuotojų mokymą ir 20
policijos pareigūnų skyrimą įgyvendinant veiksmų planą, kuris nustatytas ES ir Turkijos pareiškimu (192). Be to,
pagal kelis skubios pagalbos projektus buvo remiamos nepilnamečiams skirtos tarnybos ir veikla:

520 apgyvendinimo vietų,
kuriomis naudotasi per visus
metus

1 845 vaikai perkelti į valstybines
mokyklas

784 asmenims suteiktos
apgyvendinimo ir apsaugos
paslaugos
Šaltinis – 2018 m. programos suvestinė, p. 3.

Projektais Italijoje daugiausia siekta užtikrinti veiksmingas ir suderintas psichosocialinės apsaugos paslaugas
nelydimiems nepilnamečiams migrantų antplūdžio valdymo centruose; teikti apgyvendinimo ir priėmimo
paslaugas perkeltiniems asmenims; padėti imigracijos ir pasienio policijos tarnybų padaliniams, kurių darbas
susijęs su prieglobsčiu; vykdyti remiamą savanorišką grįžimą iš Italijos ir reintegraciją migrantų kilmės šalyse.
Perkėlimas į ES (193) teikia galimybę į ją saugiai ir teisėtai atvykti asmenims, kuriems reikia tarptautinės
apsaugos. Nuo 2015 m. iki 2018 m. pabaigos įvairiomis perkėlimo į ES programomis padėta daugiau kaip
48 700 pažeidžiamiausių asmenų gauti apsaugą ES. Tarp jų yra beveik 21 000 asmenų, kuriuos valstybės
narės 2018 m. (194) perkėlė į ES pagal bendrą įsipareigojimą iki 2019 m. spalio mėn. pabaigos į ES perkelti
(191)
(192)
(193)
(194)

2018 finansinių metų Europos Komisijos biudžeto ir finansų valdymo ataskaita, 2019 m. kovo 29 d.
https://www.consilium.europa.eu/lt/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/resettlement_en
Laikotarpiu nuo 2017 m. gruodžio 9 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.
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daugiau kaip 50 000 asmenų, kuriems reikia apsaugos. Tai didžiausia iki šiol vykdyta perkėlimo į ES
programa.
2018 m. užbaigta perkėlimo Europos Sąjungoje (195) programa. Suderintomis valstybių narių ir kitų
suinteresuotųjų subjektų pastangomis iki 2018 m. pabaigos Europos Sąjungoje perkelti 34 709 asmenys
(12 710 iš Italijos ir 21 999 iš Graikijos) – daugiau kaip 95 proc. visų Italijoje ir Graikijoje buvusių tinkamų ir
registruotų perkeltinų asmenų pagal 2015 m. Tarybos sprendimus. 1 556 iš šių asmenų perkelti 2018 m.
Integracijos srityje 2018 m. dviem milijonams trečiųjų šalių piliečių suteikta parama integracijos
priemonėmis pagal nacionalines, vietos ir regionines strategijas – remtų asmenų skaičius per visą 2014–
2018 m. laikotarpį pasiekė 5,38 mln. Vykdyti švietimo ir mokymo veiksmai, įskaitant kalbų mokymą ir
parengiamuosius veiksmus, kuriais padedama lengviau patekti į darbo rinką. Taip pat teiktos konsultacijos ir
parama, susijusios su aprūpinimu būstu ir pragyvenimo lėšomis; administracinės ir teisinės konsultacijos,
medicininė priežiūra ir psichologinė pagalba.
2018 m. 39 500 (196) asmenų (2017 m. – 16 049) savanoriškai grįžo iš ES į kilmės šalis; jų grįžimą rėmė
Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas. 23 843 iš visų grįžtančių asmenų gavo pagalbą prieš grįžimą
arba po grįžimo, bendrai finansuotą šio fondo lėšomis. Apie 9 260 darbuotojų dalyvavo mokyme su grąžinimu
susijusiomis temomis, kuriuo siekta stiprinti gebėjimus. Siekiant užtikrinti, kad išsiunčiant asmenis iš ES
nebūtų pažeistos žmogaus teisės ir grąžinamų asmenų orumas, 3 510 išsiuntimo operacijų buvo stebimos
naudojantis šio fondo finansine parama. Šie savanoriško grįžimo mastai tebėra mažesni negu numatyta (197);
siekiant didinti bendrą grįžtančių asmenų dalį, reikia nedelsiant dirbti pagal migracijos politiką – tiek jos
vidaus, tiek išorės aspektus – tobulinant grąžinimo teisinę sistemą ir sudarant daugiau readmisijos susitarimų
su trečiosiomis (ES nepriklausančiomis) šalimis. Greitai priėmus pasiūlymą dėl Grąžinimo direktyvos (198)
peržiūros, bus patobulintos ir paspartintos procedūros, sumažės galimybių pasislėpti ir vėliau neteisėtai judėti
ES ir bus palengvintas sėkmingas asmenų grąžinimas vykdant grąžinimo sprendimus.

Vertinimas
Atlikus vertinimą (199) dėl ankstesnių fondų (200) ir dabartinio fondo tarpinį vertinimą (201) padaryta išvada, kad
apskritai šiomis priemonėmis padedama valstybėms narėms geriau įgyvendinti ES prieglobsčio ir migracijos
politiką, nors nacionaliniai poreikiai yra skirtingi. Šie fondai atlieka svarbų vaidmenį gerinant prieglobsčio
sistemas ir didinant priėmimo pajėgumą valstybėse narėse.
Tarpiniu vertinimu nustatyta, kad apskritai šis fondas padeda valdyti su migracijos problemomis susijusią
sunkią padėtį ir kad jis, palyginti su ankstesniais fondais, yra labai supaprastintas. Prieglobsčio, migracijos ir
integracijos fonde patobulinti keli svarbūs bendri aspektai, su kuriais susiję trūkumai buvo nustatyti vertinant
ankstesnes priemones: sujungus tris fondus į vieną, sumažinta administracinė našta; nustatytas daugiametis
veiklos pobūdis, sukurta pradinė stebėsenos ir vertinimo sistema, padidintas lėšų paskirstymo mechanizmo
lankstumas, skiriant nemažai lėšų pagalbai ekstremaliosios situacijos atveju, ir pagerintas valstybių narių
solidarumo principo laikymasis perkeliant į ES ir ES viduje asmenis, kuriems suteikta tarptautinė apsauga.
Nepaisant šių svarbių patobulinimų, atliktų steigiant Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondą, atliekant
tarpinį vertinimą vis vien nustatyti keli trūkumai – pavyzdžiui, reikia toliau didinti ir šio fondo, ir jo finansavimo
paskirstymo sistemos lankstumą, mažinti nacionalinių programų išskaidymą ir didinti nuoseklumą
(suderinamumą) bei koordinavimą su kitais ES fondais. Be to, atliekant tarpinį vertinimą nustatyta, kad reikia
toliau tobulinti stebėsenos ir vertinimo sistemą, į ją įtraukiant geriau apibrėžtus rodiklius ir supaprastintus
procesus.
(195)
(196)
(197)
(198)
(199)
(200)
(201)

https://ec.europa.eu/home-affairs/content/relocation_en
Duomenų šaltinis – 2018 m. metinės įgyvendinimo ataskaitos. 2018 m. duomenys apima visas valstybes nares, išskyrus Graikiją.
Graikija dar nepateikė savo ataskaitos. 2017 m. duomenys yra visų valstybių narių duomenys.
Nustatytas tikslas, kad iki 2020 m. pabaigos į kilmės šalis savanoriškai grįžtų 340 698 asmenys.
2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių
grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse.
Keturių fondų, įsteigtų pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą, lėšomis bendrai finansuotų veiksmų
2011–2013 m. ex post vertinimo ataskaitos, COM(2018) 456.
Europos pabėgėlių fondas, Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai, Europos grąžinimo fondas.
SWD(2018) 339, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018SC0339.

104

2018 m. metinė valdymo ir veiklos rezultatų ataskaita

Nebegalime kaskart atplaukus naujam laivui kivirčydamiesi
ieškoti vienkartinių sprendimų, ką daryti su atplaukusiais
žmonėmis. Vienkartinių sprendimų nepakanka. Turime būti
solidarūs ir dabar, ir ateity – solidarumas turi būti
ilgalaikis (202).
Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris

Audito Rūmai pranešė apie savo ketinimą taip pat nagrinėti migracijos klausimą ir kaip migraciją valdo
ES (203). Jų auditu bus visų pirma siekiama nustatyti, ar ES paramos Graikijai ir Italijai tikslai yra pasiekti ir ar
prieglobsčio, perkėlimo Europos Sąjungoje ir grąžinimo procedūros atliktos veiksmingai ir greitai.
Į įvairiais vertinimais nustatytus faktus Komisija visiškai atsižvelgė savo pasiūlyme įsteigti sustiprintą
Prieglobsčio ir migracijos fondą pagal laikotarpio po 2020 m. daugiametę finansinę programą (204). Visų pirma,
pasimokius iš neseniai įgytos patirties (t. y. kad iššūkiai migracijos srityje yra neprognozuojami ir geopolitinės
padėties pokyčiai gali turėti tiesioginį poveikį migracijos srautams), šiuo pasiūlymu labai padidinamas fondo
lankstumas. Konkrečiai, kadangi išlaikoma per laikotarpio vidurio peržiūrą atliekamo poreikių vertinimo
procedūra, bus galima perskirstyti dalį turimų lėšų naujoms arba papildomoms valstybių narių problemoms
spręsti (205).
Šiuo pasiūlymu taip pat labai padidinamas su migracijos išorės aspektais susijęs finansavimas. Bus
daugiau galimybių pagal programas remti veiksmus už ES ribų. Nemaža lėšų dalis bus naudojama paramai
grąžinimo, readmisijos ir reintegracijos srityse, taip pat operatyviniam bendradarbiavimui su trečiosiomis
šalimis partnerėmis.

Vidaus saugumo fondas
Programos tikslai
Vidaus saugumo fondas (206) remia vidaus saugumo strategijos įgyvendinimą, teisėsaugos
bendradarbiavimą ir ES išorės sienų valdymą. Šis fondas susideda iš dviejų priemonių – išorės sienų ir vizų
finansinės paramos priemonės ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir
krizių valdymo finansinės paramos priemonės. Panaikinus ES vidaus sienų kontrolę (Šengeno erdvėje), būtina
užtikrinti veiksmingą išorės sienų apsaugą ir kartu taikyti bendras veiksmingos ES išorės sienų kontrolės
priemones. Kai kurioms valstybėms narėms tenka sunki našta dėl jų specifinės geografinės padėties ir jų
valdomų ES išorės sienos ruožų ilgio.

(202)
(203)
(204)
(205)
(206)

Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio pranešimas apie Sąjungos padėtį, 2018 m. rugsėjo mėn.
Būsimo audito apžvalga: ES migracijos valdymas migrantų antplūdžio valdymo centruose ir kitur,
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AP19_MIGRATION/AP_MIGRATION_EN.pdf.
Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Prieglobsčio ir migracijos fondo steigimo, COM(2018) 471.
Atlikus dabartinio fondo laikotarpio vidurio peržiūrą, nustatyta finansavimo spragų kai kuriose valstybėse narėse, todėl 2019 m.
papildomai suteikta 175 mln. EUR.
2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 513/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis
nustatoma policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonė ir
panaikinamas Tarybos sprendimas 2007/125/TVR (OL L 150, 2014 m. gegužės 20 d.); 2014 m. balandžio 16 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 515/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma išorės sienų ir vizų
finansinės paramos priemonė ir panaikinamas Sprendimas Nr. 574/2007/EB (OL L 150, 2014 m. gegužės 20 d.).
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Vidaus saugumo fondo konkretūs tikslai pagal jo komponentus:
Policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo
finansinės paramos priemonė
Kova su nusikalstamumu:
nusikaltimų prevencija, kova su
tarpvalstybiniu, sunkių formų ir
organizuotu nusikalstamumu,
įskaitant terorizmą

Rizikos ir krizių valdymas:
valstybių narių ir ES pajėgumo
veiksmingai valdyti su saugumu
susijusią riziką ir krizes didinimas

Išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė
Sienų srityje – ES išorės sienų
vienodo ir aukšto lygio kontrolės
užtikrinimas remiant integruotą
sienų valdymą

Vizų srityje – veiksmingas
Šengeno vizų tvarkymas remiant
bendrą vizų politiką

Įgyvendinimas ir naujausi pasiekimai (207)
Vidaus saugumo fonde sutelkti ištekliai 2014–2020 m. laikotarpiu sudarė 3,9 mlrd. EUR – 2,7 mlrd. EUR
iš šių lėšų skirta sienoms ir vizoms, o 1,2 mlrd. EUR – policijos bendradarbiavimui. Iš visos sumos
390,2 mln. EUR skirta finansavimui ekstremaliosios situacijos atveju.
2018 m. pagal šio fondo policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir
krizių valdymo finansinės paramos priemonę buvo toliau remiama su saugumu susijusios rizikos ir krizių
(įskaitant terorizmą) prevencija ir kova su šiais reiškiniais, siekiant užtikrinti aukšto lygio saugumą Europos
Sąjungoje. 2018 m., vykdant valstybių narių finansuojamus veiksmus šioje srityje, skirtas iš viso 150 mln. EUR
finansavimas – 55 proc. didesnis nei 2017 m.
Šio fondo finansavimu 2018 m. buvo toliau plėtojamas keitimasis informacija, taip pat operacijos.
2018 m., naudojantis šio fondo parama, sudaryta 413 jungtinių tyrimų grupių ir kurta Europos kovos su
nusikalstamumo grėsmėmis daugiadalykė platforma (EMPACT). Be to, 2019 m. kovo 31 d. duomenimis, pagal
164 projektus buvo dirbama nusikaltimų prevencijos srityje, o 69 projektais padėta gerinti su Europolo
sistemomis susijusį keitimąsi teisėsaugos informacija – tai yra 13 proc. daugiau, palyginti su panašių projektų
skaičiumi 2017 m. Valstybės narės ėmė intensyviau vykdyti mokymo veiklą, todėl teisėsaugos pareigūnų,
dalyvavusių mokyme tarpvalstybinio pobūdžio temomis, skaičius 2018 m. viršijo 27 526 ir yra 230 proc.
didesnis nei 2017 m.
Remiant pastangas kovoti su teroristų finansavimu, pagal policijai skirtą Vidaus saugumo fondo priemonę
finansuota veikla kovojant su naujomis teroristinės veiklos formomis ir padedant plėtoti bendradarbiavimo
veiksmus bei partnerystę tarp viešojo sektoriaus institucijų ir privačių subjektų. 2018 m. išrinkti trys nauji
projektai, kurių finansavimas yra iš viso 2,6 mln. EUR. Pagal policijai skirtą Vidaus saugumo fondo priemonę
taip pat suteikta 6 mln. EUR parama ES informacijos apie radikalizaciją tinklo, kuris vienija maždaug 5 000
valstybių narių specialistų, darbui. Be to, siekiant remti miestų pastangas geriau apsaugoti viešąsias erdves,
pagal policijai skirtą Vidaus saugumo fondo priemonę finansuoti keli miestų inicijuoti projektai, kuriais
ieškoma inovatyvių būdų apsaugoti miesto gyventojus ir viešąsias erdves.
Pagal išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonę 2018 finansiniais metais išleista iš viso
234 mln. EUR ES lėšų – 13 proc. daugiau nei 2017 m.
(207)

Migracijos ir vidaus reikalų generalinis direktoratas, 2018 m. metinė veiklos ataskaita.
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2018 m. naudojant Europos sienų stebėjimo sistemą EUROSUR (208), valstybės narės išleido iš viso
234 mln. EUR ES lėšų, skirtų nacionalinėms programoms pagal Vidaus saugumo fondo išorės sienų ir vizų
finansinės paramos priemonę. ES išorės sienos vis dažniau kertamos naudojantis automatizuotos sienų
kontrolės vartais (finansuojamais pagal išorės sienų ir vizų priemonę) – tokio sienos kirtimo atvejų skaičius
nuolat didėja ir 2018 m. pasiekė beveik 21 mln.
Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju (209)
Vidaus saugumo fondo remiama Graikija įgyvendino
pagalbos ekstremaliosios situacijos atveju projektą
(7,1 mln. EUR), kuriuo siekta skirti papildomų
priėmimo ir identifikavimo tarnybos pareigūnų. Pagal
šį projektą Graikijos valstybės policijos pareigūnai
paskirti dirbti penkiuose migrantų antplūdžio
valdymo centruose, siekiant didinti migrantų ir
darbuotojų saugumą.

(208)
(209)

2018 m. Italija įgyvendino su migrantų antplūdžio
vietomis ir kitomis jų išlaipinimo vietomis
susijusius projektus (ES įnašas – 62,9 mln. EUR). Šie
projektai apėmė patikrinimams kertant sieną skirtos
įrangos pirkimą, vertimo žodžiu ir kultūrinio
tarpininkavimo paslaugas, taip pat sienų stebėjimo
priemonių atnaujinimą ir eksploatavimą. Be to,
2018 m. teikiant pagalbą ekstremaliosios situacijos
atveju, Italijai papildomai suteikta 4,41 mln. EUR.

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/eurosur_en
Šiame intarpe pateikti pavyzdžiai yra paimti iš Migracijos ir vidaus reikalų generalinio direktorato 2018 m. metinės veiklos
ataskaitos.
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Didelio masto IT sistemos. Pastaraisiais metais ES plėtoja didelio masto centralizuotas IT informacines
sistemas, kuriose renkama, apdorojama ir perduodama saugumo, migracijos ir išorės sienų valdymui svarbi
informacija. Šios sistemos yra nepaprastai svarbios bendradarbiavimui saugumo srityje, taip pat išorės sienų
ir migracijos valdymui ES.


Šengeno informacinė sistema – visos ES didelio masto informacinė sistema, kurioje saugoma ir
teikiama informacija bei siunčiami perspėjimai apie tam tikrų kategorijų ieškomus ar dingusius
asmenis arba daiktus. 2018 m. šia sistema pasinaudota 6 mlrd. kartų (2017 m. – 5 mlrd.). Dėl to
mažėja tikimybė, kad grėsmę saugumui keliantys asmenys, įskaitant grįžtančius ES piliečius, sieną
kirs nepastebėti.



Automatinė pirštų atspaudų identifikavimo sistema padeda atpažinti nusikaltėlius ir teroristus,
kurie atvyksta į Šengeno erdvę ir joje keliauja naudodamiesi netikra tapatybe.



2018 m. priimti du reglamentai (210) dėl Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos
(ETIAS), finansuojamos Vidaus saugumo fondo. Šioje sistemoje bus renkama informacija apie visus į
Europą pagal bevizį režimą atvykstančius asmenis. Ja bus užtikrinama, kad bet kokios galimos su
saugumu ir neteisėta migracija susijusios grėsmės būtų nustatomos dar prieš asmeniui atvykstant į
Šengeno erdvę. Tai padės efektyviau valdyti ES išorės sienas, bus padidintas ES vidaus saugumas ir
bus sudarytos sąlygos geriau valdyti neteisėtą migraciją.



2018 m. pabaigoje pradėta kurti Vidaus saugumo fondo finansuojama atvykimo ir išvykimo
sistema. Ši sistema modernizuos ES išorės sienų valdymą: rankinis pasų spaudavimas bus pakeistas
elektroniniu trečiųjų šalių piliečių tapatybės duomenų (taip pat jų atvykimo ir išvykimo laiko, datos ir
vietos duomenų) įrašymu.

Vertinimas
Laikotarpio vidurio vertinimas (211) patvirtino, kad Vidaus saugumo fondas tinkamai reagavo į
dėl migracijos ir saugumo krizės kintančius poreikius ir suteikė galimybę perskirstyti išteklius paveiktoms
valstybėms narėms.
Atliekant šį vertinimą nustatyti faktai rodo, kad Vidaus saugumo fondo išorės sienų ir vizų finansinės
paramos priemonė yra svarbi užtikrinant veiksmingą integruotą sienų valdymą, nes padeda platesniu mastu
keistis informacija ir bendradarbiauti, be kita ko, su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra. Tai padėjo
išvystyti sienų stebėjimo ir sienų valdymo IT sistemas. Vertinime pažymima, kad policijos
bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės
paramos priemonė buvo itin svarbi didinant valstybių narių pajėgumą kovoti su tarpvalstybinį aspektą
turinčiomis grėsmėmis saugumui, kaip antai terorizmu, organizuotu nusikalstamumu ir korupcija. Šis fondas
skatina teisėsaugos bendradarbiavimą Europos lygmeniu, keičiantis informacija ir skleidžiant geriausią patirtį,
tarpvalstybinių tinklų bei projektų kūrimą ir valstybių narių dalyvavimą jungtinėse tyrimų grupėse.
Šiuo vertinimu nustatyta svarbiausia patirtis, iš kurios vertėtų pasimokyti, yra susijusi su poreikiu didinti
šio fondo tvarumą, nes veiksmų tęstinumas labai priklauso nuo ES finansavimo. Reikėtų imtis tolesnių
priemonių siekiant sumažinti administracinę naštą, o vertinimo ir stebėsenos sistemą būtų galima patobulinti
geriau apibrėžiant rodiklius, kurie taikytini nuo pat pradžių. Ataskaitų teikimo tvarkaraščiai turėtų būti suderinti
su valstybių narių tvarkaraščiais. Dauguma valstybių narių nurodo, kad reikia papildomų Komisijos gairių dėl
šio fondo paramos įgyvendinimo. Pagal jo išorės sienų ir vizų priemonę būtų galima tikėtis didesnės ES
pridėtinės vertės konsulinio bendradarbiavimo ir bendradarbiavimo su ES nepriklausančiomis šalimis srityse.
Pagal policijai skirtą priemonę reikia toliau siekti pažangos gerinant valstybių narių gebėjimą saugoti
ypatingos svarbos infrastruktūros objektus, rengti mokymo ir mainų programas ir imtis veiksmų kartu su ES
(210)

(211)

2018 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1240, kuriuo sukuriama Europos kelionių
informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399,
(ES) 2016/1624 ir (ES) 2017/2226, OL L 236; 2018 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1241,
kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 2016/794 siekiant sukurti Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemą (ETIAS).
COM (2018) 464, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agendamigration/20180612_com-2018-464-report_en.pdf.
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nepriklausančiomis šalimis bei tarptautinėmis organizacijomis. Valstybės narės raginamos lanksčiau rengti
savo nacionalines programas ir paskirstyti finansavimą (212).
Komisija visapusiškai atsižvelgė į faktus, nustatytus vertinant pasiūlymą dėl sustiprinto Vidaus saugumo
fondo (213). Visų pirma, į šį pasiūlymą įtraukti nauji tikslai, pagal kuriuos bus lanksčiau ir veiksmingiau
padedama valstybėms narėms siekti rezultatų prioritetinėse saugumo srityse: kovojant su terorizmu ir
radikalizacija, sunkių formų bei organizuotu nusikalstamumu ir kibernetiniais nusikaltimais, taip pat teikiant
apsaugą nusikaltimų aukoms. Šiuo pasiūlymu didinamas fondo lankstumas, nemažą lėšų dalį atidedant
nenumatytoms saugumo problemoms, kad būtų galima greitai reaguoti į ekstremaliąsias situacijas ir nukreipti
lėšas į tas valstybes nares, kurioms jų reikia labiausiai. Kadangi saugumas yra viso pasaulio uždavinys ir jis
priklauso nuo mūsų veiksmų už ES sienų, o sprendžiant sudėtingą kompleksinį saugumo klausimą yra būtinas
suderintas ES atsakas, patobulinus šį fondą, jo lėšomis bus toliau remiamos priemonės ES nepriklausančiose
šalyse, kartu užtikrinant visišką papildomumą su ES vidaus saugumo prioritetais ir bendraisiais tų šalių
tikslais. Šio fondo veikla taip pat bus veiksmingiau derinama su kitais ES fondais, įskaitant sanglaudos
politikos fondus, programą „Europos horizontas“, Integruoto sienų valdymo fondą ir Prieglobsčio ir migracijos
fondą, siekiant, kad ES kuo labiau padidintų reagavimą į saugumo problemas visais lygmenimis.
Siekiant užtikrinti geresnį ir labiau integruotą ES išorės sienų valdymą, dabartinė išorės sienų ir vizų
finansinės paramos priemonė bus perkelta iš Vidaus saugumo fondo į naująjį Integruoto sienų
valdymo fondą (214). Integruoto sienų valdymo fondas padės toliau plėtoti bendrą vizų politiką ir Europoje
užtikrins integruotą ES išorės sienų valdymą, siekiant valdyti efektyvų ES išorės sienų kirtimą. Lėšos bus
paskirstomos vadovaujantis pagrindiniu lankstumo principu. Taip bus galima pasirinkti tinkamą įgyvendinimo
metodą ir temas, kurioms turėtų būti skiriamas finansavimas, kartu išlaikant išankstinio finansavimo kritinę
masę, reikalingą struktūrinėms ir didelio masto daugiametėms investicijoms pagal valstybių narių poreikius.
Lėšos bus skiriamos taip pat visapusiškai atsižvelgiant į valstybių narių poreikį tikslingai daryti investicijas
pagal pagrindinius ES prioritetus, kaip nustatyta ES teisėje (Sąjungos acquis).

Sveikatos programa
Sveikatos programos tikslas – papildyti valstybių narių politiką, ją remti ir didinti jos vertę gerinant
visuomenės sveikatą ir mažinant sveikatos netolygumus, skatinant inovacijas sveikatos srityje ir didinant
sveikatos sistemų tvarumą.
2018 m. iš viso 60,7 mln. EUR skirta tolesnei ES paramai su sveikata susijusiai valstybių narių veiklai. 2014–
2020 m. laikotarpiu tam skirtas biudžetas sudaro iš viso 449,4 mln. EUR (215). 2018 m. 6,9 mln. EUR iš šių lėšų
skirta kovai su didelėmis tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėmis sveikatai; 7,4 mln. EUR skirta veiksmingoms,
prieinamoms ir atsparioms sveikatos priežiūros sistemoms (216); 22 mln. EUR skirta tam, kad būtų geriau
prieinamos medicinos žinios ir informacija apie konkrečias ligas.
Su valstybėmis narėmis 2018 m. susitarta dėl šešių bendrųjų veiksmų dėl a) sveikatos netolygumų, b) kovos
su vėžiu inovacijų partnerystės, c) skiepijimo, d) parengties ir veiksmų atvykimo į ES vietose (oro, jūrų ir
sausumos sienų kirtimo vietose), e) paramos e. sveikatos tinklui veiksmų ir f) sveikatos informacijos, kuriant
tvarią ES sveikatos informacijos sistemą, kuri papildytų valstybių žinias, sveikatos srities mokslinius tyrimus ir
politiką (217).
Vykdant bendruosius veiksmus skiepijimo srityje (2018–2021 m.) dalyvauja 20 valstybių, Europos ligų
prevencijos ir kontrolės centras, Pasaulio sveikatos organizacija, pramonė ir suinteresuotieji subjektai. Šiuos
bendrus veiksmus koordinuoja Prancūzijos nacionalinis sveikatos ir medicinos tyrimų institutas. Dalijantis
(212)
(213)
(214)
(215)
(216)
(217)

Komisija, per laikotarpio vidurio peržiūrą palaikydama dialogus su valstybėmis narėmis, iš naujo vertina jų finansavimo prioritetus
ir atitinkamus asignavimus. Papildoma 158,6 mln. EUR suma skirta peržiūrėtoms nacionalinėms programoms pagal Vidaus
saugumo fondo išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonę (2018 m. programos suvestinė).
COM(2018) 472, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1540391576418&uri=CELEX%3A52018PC0472.
COM(2018) 473, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1540390917212&uri=CELEX%3A52018PC0473.
2018 m. programos suvestinė.
Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas, 2018 m. metinė veiklos ataskaita.
2018 m. programos suvestinė.
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priemonėmis, padedančiomis valstybėms narėms ryžtingiau spręsti skiepijimo problemas, šiais bendraisiais
veiksmais siekiama skatinti ilgalaikį Europos bendradarbiavimą kovojant su ligomis, kurių galima išvengti
skiepijant (218).

Sveikatos apsauga, gyvybių gelbėjimas
ES bendradarbiavimas kovojant su ligomis, kurių galima išvengti skiepijant

Visame pasaulyje
kiekvienais metais
skiepais išvengiama
susirgimų atvejų:

{

2,7

mln. –
TYMŲ

2

mln. –
NAUJAGIMIŲ
STABLIGĖS

1

mln. –
KOKLIUŠO

Šaltinis – Europos Komisija.

2019 m. įgyvendinant sveikatos programą atsižvelgiama į rekomendacijas, pateiktas po 2-osios sveikatos
programos (2008–2013 m.) ex post vertinimo ir po 3-iosios sveikatos programos laikotarpio vidurio vertinimo,
t. y. gerinti programos stebėseną ir užtikrinti aktyvesnę jos rezultatų sklaidą, taip pat skatinti geresnį visų
Komisijos tarnybų bendradarbiavimą.
Komisija pasiūlė 2021–2027 m. biudžeto laikotarpiu įtraukti sveikatos programą į supaprastintą visapusišką
„Europos socialinio fondo +“ programą (219). Šia programa bus siekiama didinti sveikatos priežiūros sistemų ir
visuomenės sveikatos politikos priemonių atsparumą ir veiksmingumą, mažinti visuomenės sveikatos
netolygumus ir gerinti sveikatos priežiūros kokybę valstybėse narėse, taip pat suteikti apsaugą nuo didelių
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai.

Maistas ir pašarai
Programos tikslai
Maisto ir pašarų programos tikslas – prisidėti prie aukšto lygio žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos
apsaugos maisto tiekimo grandinėje ir susijusiose srityse, vykdant ligų ir kenksmingųjų organizmų
prevenciją ir likvidavimą, užtikrinant aukšto lygio vartotojų ir aplinkos apsaugą ir kartu didinant ES
maisto ir pašarų pramonės konkurencingumą bei skatinant kurti darbo vietas.

Įgyvendinimas ir naujausi pasiekimai (220)
2018 m. iš viso 282,2 mln. EUR (221) skirta tolesniam ES darbui maisto ir pašarų saugos srityse. Visas
2014–2020 m. laikotarpio biudžetas yra 1 892 mln. EUR (222). Iš šių lėšų skirtos dotacijos gyvūnų ligų
likvidavimui valstybėse narėse (137,6 mln. EUR), veterinarijos neatidėliotinos pagalbos fondams

(218)
(219)
(220)
(221)
(222)

Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas, 2018 m. metinė veiklos ataskaita.
COM(2018) 382 final.
2018 m. programos suvestinė. Į 282,2 mln. EUR bendrą sumą įtraukta 4,5 mln. EUR suma, skirta Europos cheminių medžiagų
agentūrai.
Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas, 2018 m. metinė veiklos ataskaita.
2018 m. programos suvestinė.
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(48,4 mln. EUR), augalų sveikatos užtikrinimui (15,6 mln. EUR (223)) ir kitoms paramos priemonėms
(74,6 mln. EUR (224)).
Pagal šią programą bendrai finansuotos 139 nacionalinės veterinarijos programos, skirtos gyvūnų ligų
(įskaitant tas, kuriomis gali užsikrėsti ir žmonės) kontrolei ir likvidavimui. Pavyzdžiui, nuo 2014 m. iš ES
nepriklausančių Rytų Europos šalių į ES rytų pasienio valstybes nares plinta afrikinis kiaulių maras –
pražūtinga kiaulių ir šernų liga. Šią virusinę ligą platina šernai ir užkrėstos kiaulės, ji taip pat plinta per
infekuotas medžiagas, pavyzdžiui, transporto priemones ir batus. 2018 m. devynios valstybės narės turėjo ES
patvirtintas nacionalines afrikinio kiaulių maro kontrolės ir likvidavimo programas. Toms programoms išleista
iš viso 13,7 mln. EUR lėšų. Priemonėms ekstremaliosios situacijos atveju skirtas bendras finansavimas –
36,1 mln. EUR. Be to, lėšomis remtos dvi kaimyninės ES nepriklausančios šalys – Moldova ir Ukraina. Valstybių
narių, kuriose nustatyta užkrėtimo šia liga atvejų, skaičius 2018 m. padidėjo nuo 6 iki 10.
Pagal šią programą bendrai finansuotos 24 nacionalinės augalų sveikatos tyrimų programos. Jomis
užtikrinamas augalų kenkėjų antplūdžių ankstyvas aptikimas ir likvidavimas. Pavyzdžiui, šios programos
lėšomis finansuojamos priemonės kovojant su augalų bakterija Xylella fastidiosa, pažeidžiančia alyvmedžius ir
kaulavaisius vaismedžius (225). Nuo 2017 m. ES lėšomis padedama kompensuoti dėl šios infekcijos sunaikintų
augalų savininkų patirtus nuostolius.
Pagal šią programą remiamas ES maisto ir pašarų teisės aktų vykdymo užtikrinimas dviem veiksmais: pagal
iniciatyvą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ mokomi maisto inspektoriai (160 mokymo auditorijoje
kursų, skirtų daugiau kaip 500 dalyvių, ir apie 6 500 e. mokymosi kursų dalyvių), ir 46 Europos etaloninės
laboratorijos teikia paramą nacionalinėms kontrolės laboratorijoms (16,9 mln. EUR). Šios etaloninės
laboratorijos savo technine parama ir suderinta pagalba padeda ES valstybėms narėms vykdyti oficialų
maisto ir pašarų auditą (kontrolę). Abiem veiksmais padedama užtikrinti vienodą teisės aktų vykdymą ir
galiausiai vienodas sąlygas bendrojoje rinkoje.

Vertinimas
Šios programos laikotarpio vidurio vertinimu remtasi rengiant siūlomos bendrosios rinkos programos (226)
maisto ir pašarų dalį. Pagal siūlomą programą remiami su maisto grandine susiję veiksmai, kaip antai
veterinarijos ir fitosanitarijos priemonės, siekiant užtikrinti aukšto lygio gyvūnų sveikatą ir gerovę bei augalų
sveikatą ir išvengti gyvūnų ir augalų sveikatos krizių, daugeliu atžvilgių bus dabartinės programos tąsa.
Atliekant laikotarpio vidurio vertinimą (227) nustatytas maisto ir pašarų programos trūkumas, įtrauktas į Audito
Rūmų rekomendaciją, yra tai, kad trūksta rodiklių ekonominiam efektyvumui vertinti.
2018 m. Komisijos darbas apėmė pagrindinėms maisto ir pašarų programos išlaidų sritims skirtų visapusiškų
ekonominio efektyvumo rodiklių rengimą ir įgyvendinimą. Šie rodikliai bus taikomi atliekant programos ex post
vertinimą. Jais taip pat bus grindžiama bendrosios rinkos programos maisto ir pašarų dalies stebėsenos
sistema pagal būsimą daugiametę finansinę programą.

Vartotojų programa
Pagal Vartotojų programą (228) remiama ES vartotojų politika, padedant visuomenei visapusiškai naudotis
vartotojų teisėmis ir aktyviai dalyvauti bendrojoje rinkoje. Taigi, šia programa remiamas ekonomikos augimas
bei inovacijos ir padedama pasiekti strategijos „Europa 2020“ tikslus.

(223)
(224)
(225)
(226)
(227)
(228)

Įskaitant tyrimus ir priemones ekstremaliosios situacijos atveju.
Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas, 2018 m. metinė veiklos ataskaita. Į 74,6 mln. EUR sumą įskaičiuotas ES
etaloninių laboratorijų dvejų metų finansavimas.
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures/xylella-fastidiosa_en
COM(2018) 441 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0441).
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/LT/COM-2017-546-F1-LT-MAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32014R0254
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Telekomunikacijų ir kitų skaitmeninių paslaugų teikėjų svetainių tikslinė patikra
Dirbant Vartotojų apsaugos bendradarbiavimo tinkle, 21 ES valstybės narės (taip pat Norvegijos ir Islandijos)
institucijos patikrino 207 interneto svetaines, priklausančias paslaugų teikėjams, teikiantiems įvairias
fiksuotojo ir mobiliojo telefono ryšio, interneto, taip pat garso ir vaizdo tiesioginio transliavimo paslaugas.
Per šią patikrą nustatyta pažeidimų, ir du trečdaliai tikrintų svetainių atrinktos tolesniam tyrimui. Didžiausia
nustatyta problema – tai, kad nebuvo aiškios informacijos apie skundų nagrinėjimą. Institucijos nurodė
suderinti tų svetainių veiklą su ES vartotojų teisės aktais. Išsamūs šios patikros rezultatai paskelbti internete.
(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/results_of_2017_-_telecommunication_sweep_0.pdf)
Tarpinio vertinimo (229) preliminarūs rezultatai rodo, kad Vartotojų programa yra ypač svarbi pagrindžiant ES
vartotojų politiką ir duoda konkrečios naudos Europos vartotojams ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams.
Apskritai, vykdant pagal 2014–2020 m. Vartotojų programą finansuojamą veiklą, padaryta pažanga siekiant
konkrečių programos tikslų, susijusių su sauga, vartotojų informavimu ir švietimu, teisėmis, teisių gynimu ir
vykdymo užtikrinimu, ir sukurta Europos pridėtinės vertės. Tačiau šiuo vertinimu taip pat nustatyta, kad
programą kai kuriais atžvilgiais reikėtų tobulinti: tai daugiausia susiję su supaprastinimu ir administracine
našta (kuri, suinteresuotųjų subjektų vertinimu, yra didelė). Be to, šios programos sprendimų priėmimo
procesą būtų galima geriau pagrįsti įrodymais. Daroma vertinimo išvada, kad ateityje reikėtų stiprinti
gebėjimą pagal šią programą reaguoti į naujus uždavinius, susijusius su rinkos pokyčiais, skaitmeninimu ir
naujais politikos poreikiais.
Į vertinimo rezultatus atsižvelgta naujajame pasiūlyme dėl naujos bendrosios rinkos programos pagal
būsimą daugiametę finansinę programą; ji apima ir vartotojams skirtą dalį, visų pirma siekiant suteikti
vartotojams daugiau galių ir juos apsaugoti. Pagal naująją programą bus garantuojamas vartotojų teisių
gynimas, užtikrinama aukšto lygio vartotojų apsauga ir produktų sauga ir teikiama pagalba vartotojams,
kuriems kyla problemų (pavyzdžiui, perkant internetu). Pagal šią programą vartotojams taip pat bus suteiktos
geresnės teisių gynimo galimybės, kaip pasiūlyta „Naujų galimybių vartotojams“ dokumentų rinkinyje (230). Be
to, remiant vartotojų politikos srities veiklą, pagal būsimą bendrosios rinkos programą bus sukurta abipusiškai
naudingų sąsajų su Teisingumo, teisių ir vertybių fondu, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi vartotojų
apsaugos teisės aktų.

Programa „Kūrybiška Europa“
Programos tikslai
„Kūrybiška Europa“ – Europos Komisijos bendroji paramos Europos kultūrai ir audiovizualiniam sektoriui
programa. Šią programą sudaro paprogramės „Kultūra“ ir MEDIA ir tarpsektorinė paprogramė. Jos tikslai –
skatinti kultūros ir kalbų įvairovę ir didinti šių sektorių konkurencingumą, stiprinant pajėgumą veikti
tarpvalstybiniu lygmeniu ir šiuo tikslu remiant nepriklausomas audiovizualinės srities produkcijos gamybos bei
platinimo įmones ir daugelį įvairių kultūros srities įmonių.

Įgyvendinimas ir naujausi pasiekimai
Pagal paprogramę MEDIA teikiama parama sustiprintai reguliavimo sistemai, teikiančiai galimybę
tarpvalstybiniu mastu platinti kūrinius. Naujosios taisyklės padės plačiau išplatinti audiovizualinius kūrinius
visoje ES: peržiūrėtos Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos nuostatomis sugriežtintos užsakomųjų
paslaugų teikėjų pareigos populiarinti Europos kūrinius; pagal Reglamentą dėl internetinių turinio paslaugų
tarpvalstybinio perkeliamumo europiečiai gali naudotis internetinėmis turinio paslaugomis keliaudami ES;
priimta direktyva dėl radijo ir televizijos programų transliavimo ir retransliavimo internetu; naująja Direktyva
dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje siekiama užtikrinti, kad autorių teisių saugomas kūrinys
(229)
(230)

Šis laikotarpio vidurio vertinimas jau užbaigtas, bet jo ataskaita dar nepatvirtinta ir nepaskelbta.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3041_lt.htm

112

2018 m. metinė valdymo ir veiklos rezultatų ataskaita

būtų labiau prieinamas užsienyje ir internetu, visų pirma palengvinant audiovizualinių kūrinių ir kūrinių, kuriais
nebeprekiaujama, licencijavimą. Šią tobulinamą reglamentavimo sistemą papildo paprogramė MEDIA, kuria
skatinamas bendradarbiavimas visoje vertės grandinėje, siekiant remti projektus, turinčius didelį sklaidos
potencialą.
Svarbus indėlis į kultūrinį bendradarbiavimą ES lygmeniu ir vienas svarbiausių 2018 m. pasiekimų yra
patvirtinta Naujoji Europos kultūros darbotvarkė (231). Pagal šią naują darbotvarkę siekiama spręsti
dabartinius socialinius ir ekonominius ES uždavinius ir, naudojantis kultūra, kurti teisingesnę, įtraukesnę
Sąjungą, remiant inovacijas, kūrybiškumą, tvarias darbo vietas ir ekonomikos augimą. Naujojoje darbotvarkėje
nustatyti daugiau kaip 25 veiksmai pagal penkis aspektus (socialinį, ekonominį, išorės, kultūros paveldo,
„Digital4Culture“) ir pasiūlytas aktyvesnis valstybių narių dalyvavimas politinio bendradarbiavimo procese ir
politikos rezultatų įgyvendinimas pagal bendrus projektus, be kita ko, bendradarbiaujant su tarptautinėmis
kultūros organizacijomis ir trečiųjų šalių nacionalinėmis kultūros institucijomis.
2018 m. pateikta iš viso 5 290 paraiškų pagal programą „Kūrybiška Europa“ (748 paraiškos pagal
paprogramę „Kultūra“, 4 542 – pagal paprogramę MEDIA) ir 2 429 iš jų išrinktos finansuoti (234 – „Kultūra“,
2 195 – MEDIA).
2018 m. pagal paprogramę MEDIA taip pat įvairiais kanalais pasakotos aktualios istorijos, kurios pasiekė iš
viso 122 mln. žmonių: per kino teatrus – 55 mln., televiziją – 57 mln., festivalius ir renginius – 8,5 mln.,
užsakomąsias vaizdo paslaugas – 1,82 mln.
Paprogramė MEDIA labai prisideda prie to, kad Europoje sukurti filmai būtų prieinami ne tik jos šalių rinkose.
Pagal paprogramę MEDIA iš viso remtas 563 kino filmų rodymas užsienio kino teatruose 2018 m. Tikslinė
parama suteikta 19 konkrečių kino filmų platinimui vidutiniškai 25 teritorijose per platintojų konsorciumą, taip
skatinant tarpvalstybinį jų prieinamumą.
Pagal paprogramę „Kultūra“ 2018 m. teikiant paramą įgyvendinti 132 Europos bendradarbiavimo projektai –
29 iš jų susiję su specialiu kvietimu teikti pasiūlymus dėl kultūros paveldo per Europos kultūros paveldo
metus. Pagal šiuos projektus akcentuojama Europos kultūros įvairovė ir jie yra ekonomiškai naudingi
mažosioms ir vidutinėms įmonėms, taip pat labai mažoms įmonėms, veikiančioms kultūros sektoriuose,
pavyzdžiui, muzikos, leidybos ir dizaino srityse.
Po darbo programos 2018 m. balandžio mėn. pakeitimo galima finansuoti mažesnio masto
bendradarbiavimo projektus, išplėstas dalyvavimas konkurse dėl Europos Sąjungos kultūros paveldo ir
literatūros premijų, sustiprinti būsimų Europos kultūros sostinių pajėgumo didinimo veiksmai, skirtos trys
dotacijos Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) Tarptautinei paminklų ir
paminklinių vietovių tarybai ir Europos Tarybai, kad būtų įgyvendinami konkretūs Europos kultūros paveldo
metų tikslai, taip pat pradėta nauja eksperimentinė menininkų ir kūrybingų žmonių judumo programa.
Pagal tarpsektorinę programą taikoma kultūros ir kūrybos sektorių garantijų priemonė yra novatoriška
rinkos priemonė, kuria sprendžiama šių sektorių mažųjų ir vidutinių įmonių finansavimo stokos problema. Iki
2018 m. trečiojo ketvirčio pabaigos pagal šią priemonę pasirašyta 11 garantijų susitarimų su 10 finansų
tarpininkų iš Belgijos, Čekijos, Ispanijos, Italijos, Lenkijos, Portugalijos, Prancūzijos ir Rumunijos. Pagal šią
programą suteikta daugiau kaip 630 paskolų galutiniams gavėjams, iš kurių 60 proc. buvo audiovizualinio
sektoriaus, o 40 proc. – kitų kultūros sektorių dalyviai.
Be to, papildomi 2018 m. biudžeto asignavimai suteikė galimybę finansuoti tarpsektorinį su Europos kultūros
paveldo metais susijusį projektą siekiant populiarinti kino paveldą, skaitmeninant klasikinius kino filmus ir
organizuojant jų peržiūras tokiose vietose, kuriose atsiskleidžia Europos architektūros turtingumas.
Politikos projektas „Kultūrinės ir kūrybinės erdvės ir miestai“ pradėtas 2018 m. lapkričio mėn. ir
įgyvendinamas iki 2021 m. kovo mėn. Šiuo projektu siekiama teikti paramą kultūrinėms ir kūrybinėms
erdvėms bei kitiems veikėjams, visų pirma vietos lygmeniu. Taip pat bus tiriama platesnė kūrybos centrų,
kultūros centrų ir vietos aplinka, siekiant geriau naudoti viešąsias erdves socialinei regeneracijai per kultūrą,
kad būtų galima geriau susieti miestų plėtrą, socialinę įtrauktį, darbo vietų kūrimą, įgūdžių tobulinimą ir
inovacijų politiką – sukurti erdvę, kurioje vyktų politikos eksperimentai ir būtų remiami nauji požiūriai, taigi
(231)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0267&qid=1564470473014&from=LT
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būtų galima išbandyti naujas kultūros ir kūrybinės ekonomikos idėjas platesniame bendradarbiaujamosios
ekonomikos kontekste. Miestai ir regioninės valdžios institucijos aktyviai dalyvaus šiame projekte ir
organizuojant miestų „laboratorijų“ užsiėmimų ciklą.
Programoje „Kūrybiška Europa“ dalyvaujant trečiosioms šalims, Komisija sustiprino ES kultūrinį
bendradarbiavimą, visų pirma su Vakarų Balkanais, taip pat su pietinėmis ir rytinėmis kaimyninėmis šalimis;
taip padedama skatinti kultūros įvairovę ir remti kultūros bei kūrybos sektorius. Pasirašyti du susitarimai dėl
Armėnijos ir Kosovo (232) dalyvavimo programoje „Kūrybiška Europa“, taigi prie šios programos prisijungusių
trečiųjų šalių skaičius padidėjo iki 13. Visų Vakarų Balkanų šalių (Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos,
Juodkalnijos, Kosovo, Serbijos, Šiaurės Makedonijos) dalyvavimas programoje „Kūrybiška Europa“ teikia
galimybę stiprinti ES Vakarų Balkanų strategiją.

Vertinimas
Laikotarpio vidurio vertinime (233) padaryta bendra išvada, kad įgyvendinant programą „Kūrybiška Europa“
pasiekta gerų rezultatų, norinčiųjų dalyvauti yra daug ir suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas joje yra didelis.
Programa „Kūrybiška Europa“ tebėra labai aktuali ir ja sprendžiami dabartiniai šio sektoriaus uždaviniai, susiję,
pavyzdžiui, su rinkų susiskaidymu ir vis didesniu jų skaitmeninimu. Remiant įvairaus turinio platinimą, šia
programa taip pat padedama skleisti ir ginti Europos vertybes. Be to, nustatyta, kad programa „Kūrybiška
Europa“ yra derinama prie kintančių prioritetų atitinkamuose sektoriuose, prie valstybių narių vykdomų
strategijų ir ES politikos prioritetų. Vis dėlto, nepaisant teigiamų rezultatų, pagal šią programą reikia dėti
daugiau pastangų remti kultūros ir kūrybos sektorius, kad būtų išnaudojamos visos skaitmeninės
transformacijos teikiamos galimybės, atsižvelgiant į naujus auditorijos ir vartojimo modelius, taip pat kultūros
kūrinių ir kūrybinių darbų kūrimo, gamybos, prieigos prie jų ir jų išreiškimo pinigine verte skaitmeninėje
ekonomikoje būdus.
Pagal būsimą daugiametę finansinę programą Komisija pasiūlė didinti programos „Kūrybiška Europa“
finansavimą (234). Naujoji programa grindžiama dabartinės programos pasiekimais ir joje siekiama labiau
atsižvelgti į kultūros ir kūrybos sektorių transformaciją. Pagal naująją programą „Kūrybiška Europa“ siekiama
skirti daugiau dėmesio tinklų veiklos ir bendradarbiavimo poveikiui padedant plėtoti šiuos sektorius. Paramos
gavėjams ji suteiks galimybių pradėti technologiniu ir meniniu požiūriais novatoriškas tarpvalstybines Europos
iniciatyvas, vykdant mainus, kartu kuriant, kartu gaminant, platinant ir populiarinant Europos kūrinius ir
padarant juos prieinamus plačiai ir įvairiai auditorijai. Tikimasi, kad ši programa labiau skatins inovacijas (taip
pat bendradarbiaujant tarp sektorių), kad būtų galima kuo geriau panaudoti skaitmenines technologijas
kūrybai ir auditorijos ugdymui. Pagal naująją programą taip pat būtų remiamas naujienų žiniasklaidos
sektorius, skatinant įvairią ir pliuralistinę žiniasklaidą, gerinant žurnalistikos kokybę ir ugdant gebėjimą
naudotis žiniasklaidos priemonėmis. Be to, programos įgyvendinimas bus supaprastintas, padidinant
ekonominį efektyvumą ir sumažinant administracinę naštą.

Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa
Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa (235) siekiama padėti toliau kurti tokią Europos Sąjungą, kurioje
būtų remiama ir veiksmingai įgyvendinama lygybė ir asmenų teisės, įtvirtintos ES sutartyse, Pagrindinių teisių
chartijoje ir tarptautinėse žmogaus teisių konvencijose. Ši programa įgyvendinama pagal tiesioginio valdymo
principą. 2018 m. šiai programai skirtas 62 mln. EUR biudžetas ir pagal ją finansuoti valdžios institucijų,
universitetų, nevyriausybinių organizacijų ir kitų organizacijų veiksmai, kuriais padedama vykdyti Komisijos
pagrindinių teisių politiką.

(232)
(233)
(234)
(235)

Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244 (1999) bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę
dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.
SWD(2018) 159 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2018:159:FIN (p. 39).
COM(2018) 366 final, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:509e1bcb-63f0-11e8-ab9c01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1381
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2018 m. pagal šią programą finansuoti veiksmai siekiant kovoti su diskriminacija ir skatinti lygybę:
pavyzdžiui, ES įvairovės chartijų platforma ir jos 2018 m. forumas „Įvairovė įvairioje Europoje“ (236). Siekiant
skatinti moterų ir vyrų lygybę pagal šią programą finansuota kampanija „Panaikinkime vyrų ir moterų
darbo užmokesčio skirtumą“, minint Europos vienodo darbo užmokesčio dieną. Pagal šią programą taip pat
paskatinta politinė diskusija dėl moterų dalyvavimo darbo rinkoje ir dėl būsimų darbo lyčių lygybės srityje
prioritetų, finansuojant Europos konferenciją „Lyčių lygybė ir Tu“ (kuri vyko 2018 m. spalio mėn. Vienoje).
Siekiant privatumo ir asmens duomenų apsaugos pagal šią programą padėta didinti mažųjų ir vidutinių
įmonių, valdžios institucijų ir asmenų informuotumą apie naująsias duomenų apsaugos taisykles (237) – tuo
tikslu Komisijos svetainėje pateiktas internetinių pagalbinių priemonių rinkinys visomis ES kalbomis, parengta
brošiūrų ir informacijos suvestinių. Ši programa taip pat yra pagrindinis finansinis Komisijos neįgaliųjų
politikos ramstis, ja padedama įgyvendinti Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją ir Europos strategiją
dėl negalios.
Pagal šią programą taip pat buvo remiami svarbūs projektai rasizmo, ksenofobijos ir kitų formų
netolerancijos ir kovos su šiais reiškiniais srityje, skiriant daugiau dėmesio tam tikrų formų
netolerancijai, kaip antai antisemitizmui, neapykantai musulmonams, afrofobijai ir rasizmui prieš juodaodžius,
homofobijai ir transfobijai.
Akistata su faktais
„Akistata su faktais!“ – pilietinės visuomenės iniciatyva, kuria siekiama gerinti neapykantos nusikaltimų ir
neapykantą kurstančių kalbų atpažinimą ir registravimą (ir reagavimą į juos) nacionaliniu lygmeniu ir plačiau,
dirbant pilietinėje visuomenėje ir valdžios institucijose. Pagal šį projektą parengti keli mokymo internetu
kursai, kuriais mokoma nustatyti ir stebėti neapykantos nusikaltimus ir neapykantą kurstančias kalbas ir su
jais kovoti; šie kursai skirti pavieniams aktyvistams, pilietinės visuomenės organizacijoms, teisėsaugos
tarnyboms ir valdžios atstovams.
Atliekant tarpinį vertinimą (238) padaryta išvada, kad apskritai šia programa padėta pagerinti žinias apie ES
teisę ir politiką, taip pat apie teises, vertybes ir principus, siekiant bendrojo tikslo didinti asmenų lygybę ir
teises. Vertinimas parodė, kad bendri visos programos rezultatai veiklos tikslingumo ir jos efektyvumo
atžvilgiu yra geresni negu ankstesnės programos. Vis dėlto atliekant vertinimą taip pat nustatyta, kad reikia
kai ką patobulinti, pavyzdžiui, skirti daugiau dėmesio naujai atsirandantiems poreikiams, kaip antai dėl smurto
kibernetinėje erdvėje, reikia peržiūrėti stebėsenos rodiklius, pasiekti tolygesnį geografinį paramos gavėjų
pasiskirstymą ir sumažinti administracinę naštą (programos suinteresuotieji subjektai mano, kad ji tebėra per
didelė).
Pagal laikotarpio po 2020 m. daugiametę finansinę programą Komisija pasiūlė įsteigti naują Teisingumo,
teisių ir vertybių fondą (239). Šis fondas apima dvi finansavimo programas – Teisių ir vertybių
programą (240) ir Teisingumo programą (241). Komisija šiuo pasiūlymu siekia, kad būtų saugomos ES
vertybės, teisės ir teisingumas kasdieniame žmonių gyvenime. Ši programa bus skirta visų pirma žmonėms ir
subjektams, kurie padeda užtikrinti mūsų bendrų vertybių, teisių ir turtingos įvairovės gyvybingumą, siekiant
pagrindinio tikslo puoselėti ir palaikyti mūsų teisėmis grindžiamą, lygią, įtraukią ir demokratinę visuomenę.
Šiame didesnio masto fonde bus išvengta veiklos dubliavimo ir bus galima paskirstyti išteklius Teisių ir
vertybių programai ir Teisingumo programai, siekiant abipusės naudos ir kartu atsižvelgiant į tų sričių politikos
specifiką. Taip pat bus supaprastintas įgyvendinimas, padidinant ekonominį efektyvumą ir sumažinant
administracinę naštą.

(236)
(237)
(238)
(239)
(240)
(241)

https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=634080https://ec.europa.eu/newsroom/just/itemdetail.cfm?item_id=634080
Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) pradėtas taikyti 2018 m. gegužės mėn.
Ataskaita (COM/2018/508) dėl 2014–2020 m. Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos įgyvendinimo laikotarpio vidurio vertinimo.
COM(2018) 383.
COM(2018) 383, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=COM%3A2018%3A383%3AREV1.
COM(2018) 384.
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Teisingumo programa
Teisingumo programa (242) padedama toliau kurti tarpusavio pripažinimu ir pasitikėjimu grindžiamą Europos
teisingumo erdvę. Pagal šią programą skatinama tiek moterų ir vyrų lygybė, tiek vaiko teisės, be kita ko,
integruojant vaiko interesus atitinkantį teisingumą į visus įgyvendinamus šios programos veiksmus. Vykdant
veiklą pagal šią programą laikomasi draudimo diskriminuoti dėl bet kokių Pagrindinių teisių chartijos 21
straipsnyje nurodytų priežasčių (243).
Teisingumo programos rezultatai 2018 m. (244) yra glaudžiai susiję su Komisijos veikla rengiant nemažai ES
teisės aktų civilinės ir baudžiamosios teisės srityse ir remiant bei užtikrinant tinkamą jų įgyvendinimą,
gerinant jų vykdymo ir teisių gynimo pajėgumus valstybėse narėse ir užtikrinant tinkamą tarpvalstybinį ir ES
lygmens bendradarbiavimą. Pavyzdžiui, naudojantis šios programos finansavimu, padėta taikyti Europos
arešto orderį, kuriuo pasinaudojama daugiau kaip 10 000 kartų per metus ir kuris yra sėkmingiausia
baudžiamosiose bylose taikoma ES priemonė. Be to, pagal šią programą finansuojamas Europos teisminis
tinklas civilinėse ir komercinėse bylose, siekiantis stiprinti bendradarbiavimą tarp nacionalinių teisminių
institucijų. Gerindamas ES civilinės teisenos priemonių praktinį taikymą ir įgyvendinimą, šis tinklas padeda
užmegzti ryšius ir didinti tarpusavio pasitikėjimą tarp valstybių narių. Pagal Teisingumo programą padedama
atlikti ES teisės aktų, perkeltų į nacionalinę teisę ES valstybėse narėse, atitikties patikras. Pagal šią programą
taip pat remtas teisėjų mokymas ir tinklai (245).
Europos e. teisingumo portalas
Pagal Teisingumo programą finansuojamas Europos e. teisingumo portalas (246). Jis sukurtas bendra
Komisijos ir Europos Sąjungos Tarybos iniciatyva ir jame teikiamas informacinis turinys įvairiomis kalbomis,
taip pat elektroninės paslaugos, pavyzdžiui, nacionalinių registrų sujungimas. Laikui bėgant, šis portalas
išplėstas, jame pateikta daugiau ir platesnio turinio ir jis tapo viena bendra prieigos vieta visuomenei,
įmonėms, teisės specialistams ir teisminėms institucijoms. Šis portalas patobulintas sukūrus Europos ir
nacionalinės teismų praktikos didelio masto paieškos sistemą, ir dabar jame galima decentralizuotai atlikti
paieškas valstybių narių įmonių ir prekybos registruose. Taip pat daroma pažanga siekiant visiškai perkurti šį
portalą – tai, kaip jis atrodo ir kaip juo naudojamasi. 2018 m. naudotojai jame apsilankė beveik 3 mln. kartų,
taigi daugiau kaip 6 kartus daugiau negu iš pradžių 2012 m.
2014–2020 m. Teisingumo programos įgyvendinimo tarpinis vertinimas, užbaigtas 2018 m. (247), parodė,
kad ši programa yra patikima ir ja padėta sukurti Europos teisingumo erdvę, grindžiamą tarpusavio
pripažinimu ir pasitikėjimu, ypač skatinant teisminį bendradarbiavimą civilinėse ir baudžiamosiose bylose.
Nustatyta, kad finansavimo metodai yra tinkami siekiant šios programos tikslų ir tenkinant tikslinių grupių
poreikius. Šia programa sukurta didelė Europos pridėtinė vertė. Atliekant šį vertinimą taip pat nustatyti keli
trūkumai, susiję daugiausia su tikslinės grupės siaurumu, netolygiu geografiniu paramos gavėjų pasiskirstymu
ir stebėsenos rodikliais. Suinteresuotųjų subjektų manymu administracinė našta yra didelė. Vertinimas
patvirtino, kad reikia siekti didesnės abipusės naudos ir bendradarbiavimo su kitomis ES iniciatyvomis.
Komisija pasiūlė 2021–2027 m. laikotarpiu nustatyti naują Teisingumo programą (248), kuri kartu su Teisių ir
vertybių programa būtų naujojo Teisingumo, teisių ir vertybių fondo dalis. Tokia struktūra nustatoma
atsižvelgiant į faktus, nustatytus atliekant tarpinį vertinimą, pavyzdžiui, panaikinamas dabartinių ES
vertybėms, teisėms, pilietiškumui ir teisingumui skirtų finansavimo programų išskaidymas ir išteklių
ribotumas, dėl kurio ES menkiau geba reaguoti į esamus ir naujus uždavinius, kurių kyla siekiant išlaikyti
atvirą, demokratinę ir įtraukią Europos visuomenę.

(242)
(243)
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1382
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT
2018 m. programos suvestinė.
Europos teisėjų mokymo tinklas, http://www.ejtn.eu/About-us.
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=lt&init=true
Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl
2014–2020 m. Teisingumo programos įgyvendinimo tarpinio vertinimo, COM/2018/507.
COM(2018) 384, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=COM%3A2018%3A384%3AFIN.
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Programa „Europa piliečiams“
Programos „Europa piliečiams“ (249) tikslas – padėti visuomenei geriau suprasti ES, jos istoriją ir įvairovę,
puoselėti Europos pilietybę ir gerinti piliečių bei demokratinio dalyvavimo ES lygmeniu sąlygas. Ši programa
yra svarbi skatinant piliečių dalyvavimą ir demokratinį piliečių įsipareigojimą.
Ši programa įgyvendinama (250) dotacijomis veiksmams ir dotacijomis veiklai remiant Europos pilietinės
visuomenės organizacijas ir analitikų grupes, veikiančias teminėse srityse, nustatytose pagal šią programą ir
pasirinktose vietos valdžios institucijų. Ši programa įgyvendinama daugiausia per ES švietimo, garso ir vaizdo
bei kultūros vykdomąją įstaigą (EACEA).
Programos „Europa piliečiams“ finansavimu, kuris 2014–2020 m. laikotarpiu yra 185,5 mln. EUR (251),
padedama įgyvendinti tris jos kryptis. 2018 m. gavus 1 796 paraiškas buvo išrinkta 417 projektų ir tikėtasi,
kad į šios programos veiklą įsitrauks apie 1 200 000 dalyvių. Programa buvo įgyvendinama 34 reikalavimus
atitinkančiose dalyvaujančiose šalyse.
Pagal 1 kryptį (Demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas) remiama veikla, kuria gerinamas piliečių
supratimas apie ES politikos procesą ir didinamos dalyvavimo visuomeninėse bei tarpkultūrinėse iniciatyvose
ir savanoriškos veiklos galimybės ES lygmeniu. 2018 m. išrinkti remti 255 miestų partnerystės projektai, 35
miestų tinklai ir 31 pilietinės visuomenės projektas, o 24 pilietinės visuomenės organizacijos ir analitikų
grupės finansuotos dotacijomis veiklai.
Pagal 2 kryptį (Europos atminimas) remiama veikla, kuria skatinamos diskusijos (apmąstymai) apie Europos
kultūros įvairovę ir bendras vertybes. Taip pat remiama veikla siekiant svarstyti totalitarinių režimų priežastis
Europos šiuolaikinėje istorijoje ir įamžinti jų nusikaltimų aukų atminimą. Išrinkti remti iš viso 37 atminties
išsaugojimo projektai, o šešios atminties išsaugojimo organizacijos finansuotos dotacijomis veiklai.
Pagal 3 kryptį (Horizontalieji veiksmai. Rezultatų panaudojimas) siekiama daugiau mokytis iš patirties, didinti
rezultatų perduodamumą ir taip didinti ilgalaikį remiamos veiklos poveikį.
Informacija ar manipuliacija? Kaip nepasiduoti propagandai
Šis projektas, koordinuojamas Lenkijos žydų istorijos muziejaus POLIN (252), buvo skirtas Čekijos, Lenkijos ir
Vengrijos vidurinių mokyklų moksleiviams, siekiant pagerinti jų žinias ir išmokyti juos kritiškai analitiškai
vertinti šiuolaikinę žiniasklaidą ir būti atsakingais demokratinės visuomenės piliečiais. Buvo tiriami paveikios
kalbos ir propagandos mechanizmai, kaip pavyzdžiais remiantis konkrečiais istoriniais įvykiais 1956 m.
Vengrijoje ir 1968 m. buvusioje Čekoslovakijoje ir Lenkijoje. Mokiniai mokėsi vykdyti savus žiniasklaidos
projektus, dalyvaudami parodų rengimo, diskusijų, žodinės istorijos medžiagos rinkimo ir dokumentavimo,
socialinių tyrimų atlikimo, vaizdo medžiagos filmavimo ir montavimo praktiniuose užsiėmimuose. Projekto
pabaigos renginyje, kuris įvyko POLIN muziejuje, jie pristatė 10 kūrybinių mokyklos projektų.
Šis projektas, koordinuojamas Lenkijos žydų istorijos muziejaus POLIN (253), buvo skirtas Čekijos, Lenkijos ir
Vengrijos vidurinių mokyklų moksleiviams, siekiant pagerinti jų žinias ir išmokyti juos kritiškai analitiškai
vertinti šiuolaikinę žiniasklaidą ir būti atsakingais demokratinės visuomenės piliečiais. Buvo tiriami paveikios
kalbos ir propagandos mechanizmai, kaip pavyzdžiais remiantis konkrečiais istoriniais įvykiais 1956 m.
Vengrijoje ir 1968 m. buvusioje Čekoslovakijoje ir Lenkijoje. Mokiniai mokėsi vykdyti savus žiniasklaidos
projektus, dalyvaudami parodų rengimo, diskusijų, žodinės istorijos informacijos rinkimo ir dokumentavimo,
socialinių tyrimų atlikimo, vaizdo medžiagos filmavimo ir montavimo praktiniuose užsiėmimuose. Projekto
užbaigimo renginyje, kuris įvyko POLIN muziejuje, jie pristatė 10 kūrybinių savo mokyklų projektų.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2014_115_R_0002
2018 m. programos suvestinė ir Migracijos ir vidaus reikalų generalinio direktorato 2018 m. metinė veiklos ataskaita.
Tokios sumos numatytos pagal teisinį pagrindą. Vėliau programai „Europa piliečiams“ skirta papildomų išteklių.
Muzeum Historii Żydów Polskich, https://www.polin.pl/en/about-museum.
Muzeum Historii Żydów Polskich, https://www.polin.pl/en/about-museum.
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Tarpiniu vertinimu (254) patvirtinta šios programos nauda skatinant piliečių dalyvavimą, stiprinant tarpusavio
bendrystės jausmą ir palaikant tarpusavio supratimą. Jos struktūra, susidedanti iš trijų krypčių ir
horizontaliosios projektų rezultatų analizavimo, sklaidos ir naudojimo priemonės, buvo efektyvi. Dotacijomis
veiklai ir dotacijomis veiksmams padėta pasiekti norimus rezultatus. Įrodyta programos „Europa piliečiams“
pridėtinė vertė ES lygmeniu, kuriama tiek jos poveikiu dalyviams, tiek jos vaidmeniu papildant kitas ES
finansavimo programas ir politikos iniciatyvas švietimo, kultūros ir ES pilietybės srityse. Atliekant vertinimą
nustatyta, kad reikia siekti didesnio matomumo, abipusės naudos ir bendradarbiavimo su kitomis
dabartinėmis ES programomis ir peržiūrėti stebėsenos rodiklius.
Pagal 2021–2027 m. daugiametę finansinę programą Komisija pateikė pasiūlymą dėl reglamento dėl
Teisių ir vertybių programos (2021–2027 m.) (255), pagal kurią naujoje bendroje sistemoje būtų sujungta
programos „Europa piliečiams“ ir Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos veikla. Šios programos yra
nedidelės aprėpties priemonės, kuriomis neįmanoma pasiekti kritinės masės ir kurių veiksmingumą riboja
palyginti nedidelis jų biudžetas. Todėl jų susiejimas reiškia didesnį supaprastinimą, abipusę naudą,
bendradarbiavimą ir sustiprinimą, ir tai padės padidinti jų veiksmingumą. Parama Europos piliečių iniciatyvai
taip pat užtikrinama pagal būsimąją Teisių ir vertybių programą. Teisių ir vertybių programa siekiama saugoti
ir remti ES sutartyse įtvirtintas teises ir vertybes ir remti atvirą, demokratinę ir įtraukią visuomenę.

ES civilinės saugos mechanizmas
Sąjungos civilinės saugos mechanizmo tikslas yra remti, koordinuoti ir papildyti valstybių narių vykdomus
nelaimių valdymo koordinavimo veiksmus, siekiant patobulinti gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių
prevencijos, pasirengimo joms ir reagavimo į jas sistemas. Šia programa pagal visapusišką požiūrį, apimantį
nelaimių prevenciją, parengtį ir reagavimą, siekiama mažinti žmonių mirčių skaičių ir žalą aplinkai bei
materialinius nuostolius, patiriamus dėl nelaimių.
Valstybės narės sudaro savanorišką išteklių ir ekspertų telkinį ir yra pasirengusios siųsti juos dalyvauti ES
civilinės saugos misijose. Dalyvaujančios grupės turi atitikti būtinus kokybės kriterijus ir atlikti sertifikavimo
procesą, kad būtų užtikrinta jų darbo kokybė ir sąveikumas. Mokymu parengti ir sertifikuoti reagavimo
pajėgumai ir ekspertai užtikrina veiksmingą reagavimą į nelaimes. Savanoriškas pajėgumų telkinys taip pat
suteikia galimybę juos dislokuoti per trumpesnį laiką.
2018 m. ES civilinės saugos mechanizmas panaudotas reaguojant į devynias ekstremaliąsias situacijas
Europos Sąjungos teritorijoje (256). Miškų gaisrai Pietų Europoje (2018 m. ir Šiaurės Europoje) sunaikino daug
turto ir pragyvenimo šaltinių ir padarė neigiamą poveikį ekonomikai, įskaitant žalą tinklų infrastruktūrai,
įmonėms, žemės ir miškų ūkio veiklai. ES civilinės saugos mechanizmas penkis kartus panaudotas reaguojant į
miškų gaisrus Graikijoje, Latvijoje, Portugalijoje ir Švedijoje (257).

Nuotraukos © Europos Sąjunga, 2018 / Pavel Koubek
(254)
(255)
(256)
(257)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0170&qid=1564497497825&from=LT
COM(2018) 383, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=COM%3A2018%3A383%3AREV1.
Programos suvestinė, Sąjungos civilinės saugos mechanizmas, p. 2.
Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijų generalinis direktoratas, 2018 m. metinė veiklos ataskaita, p. 10.
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Kova su miškų gaisrais Švedijoje.
Šaltinis – Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijų generalinis direktoratas, 2018 m. metinė veiklos ataskaita,
p. 30.

Atlikus ES civilinės saugos mechanizmo vertinimą (258) padaryta išvada, kad savanoriškame telkinyje sutelkti
nauji papildomi pajėgumai pagerino bendrą parengtį nelaimėms ES lygmeniu ir suteikė galimybę nedelsiant
siųsti reagavimui reikalingus išteklius – įvairias pagalbos grupes, ekspertus ir įrangą iš dalyvaujančių
valstybių.
2018 m. Europos Parlamentas ir Taryba susitarė dėl pasiūlymo (259) toliau stiprinti šį mechanizmą. Naujuoju
teisiniu pagrindu (260) bus sustiprinti reagavimo į nelaimes pajėgumai ES lygmeniu, visų pirma sukurtas
papildomas reagavimo į nelaimes pajėgumų rezervas „rescEU“. Prie tokių pajėgumų būtų priskiriami gaisrų
gesinimo lėktuvai ir kitos priemonės, naudojamos reaguojant į situacijas, kai bendrų ES pajėgumų nepakanka
veiksmingam reagavimui užtikrinti (pvz., kai, esant ekstremaliajai situacijai, reikia skubios medicinos pagalbos,
arba reaguojant į cheminius, biologinius, radiologinius ir branduolinius incidentus).

(258)
(259)
(260)

Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (2014–2016 m.) tarpinis vertinimas, SWD(2017)287.
Pasiūlymas dėl Sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo,
COM(2017)772.
Sprendimas (ES) 2019/420, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo.
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Europos vaidmuo pasaulyje (biudžeto 4
išlaidų kategorija)
Finansinės programos 4 išlaidų kategorija apima labai įvairius išorės veiksmus, tokius kaip vystomasis
bendradarbiavimas, pasirengimo narystei parama ir humanitarinė pagalba.

Diagrama. Pagrindinės programos, 2018 m. finansuotos pagal 4 išlaidų kategoriją „Europos vaidmuo pasaulyje“. Visos sumos nurodytos
milijonais eurų. Kategorija „Kitos programos“ apima, be kita ko, kitą makrofinansinę paramą, Išorės veiksmų garantijų fondą, Sąjungos
civilinės saugos mechanizmą, ES pagalbos savanorių iniciatyvą, Europos darnaus vystymosi fondą (EDVF), partnerystės priemonę,
bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje priemonę (INSC), decentralizuotas agentūras, kitus veiksmus ir programas, bandomuosius
projektus ir parengiamuosius veiksmus, taip pat veiksmus, finansuojamus pagal Komisijos prerogatyvas ir specialius Komisijai suteiktus
įgaliojimus.
Šaltinis – Europos Komisija.

10,4 mlrd. EUR biudžeto įsipareigojimų asignavimų (6 proc. viso 2018 m. ES biudžeto) skirta programoms,
susijusioms su Europos vaidmeniu pasaulyje. ES paramą vystymuisi didina Europos plėtros fondas, kuris
finansuojamas ne ES biudžeto, o tiesioginiais ES valstybių narių įnašais.
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Europos Sąjunga kartu su savo valstybėmis narėmis tebebuvo pirmaujanti pasaulyje oficialios
paramos vystymuisi teikėja – 2018 m. tam skyrė 74,4 mlrd. EUR.

56,9 %

22,2 %

74 mlrd. EUR

9,2 %

11,7 %
KITOS
ŠALYS

Diagrama. Įnašas į oficialią paramą vystymuisi.
Šaltinis – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO). Nurodytos sumos apima valstybių narių paramą, suteiktą ne ES
biudžeto lėšomis.

Pasirengimo narystei paramos priemonė
Programos tikslai
Pagal Pasirengimo narystei paramos priemonę (261) šalims kandidatėms ir potencialioms kandidatėms
teikiama parama patvirtinant ir įgyvendinant jų politines, institucines, teisines, administracines,
socialines ir ekonomines reformas, kurių reikia siekiant laikytis ES vertybių ir laipsniškai suderinti tų šalių
sistemas su ES taisyklėmis, standartais, politika bei praktika, rengiantis jų narystei ES. Šia priemone
prisidedama prie stabilumo, saugumo ir gerovės šalyse paramos gavėjose (262). Šių šalių piliečiams
suteikiama daugiau galimybių, taip pat galima parengti ES standartams lygiaverčius standartus. Teikiama
finansinė parama penkiose politikos srityse: a) reformoms, rengiantis narystei ES, ir susijusiam institucijų bei
gebėjimų stiprinimui, b) socialiniam, ekonominiam ir regionų vystymuisi, c) užimtumui, socialinei politikai,
švietimui, lyčių lygybės skatinimui ir žmogiškųjų išteklių plėtrai, d) žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, e) regioniniam
ir teritoriniam bendradarbiavimui.

(261)
(262)

Parama politinėms reformoms.

Parama ekonominiam, socialiniam
ir teritoriniam vystymuisi siekiant
pažangaus, tvaraus ir integracinio
augimo.

Šalių paramos gavėjų gebėjimo
vykdyti su naryste ES susijusius
įsipareigojimus stiprinimas,
remiant laipsnišką jų teisės aktų
suderinimą su ES acquis ir jos
priėmimą, įgyvendinimą ir
vykdymą.

Šalių paramos gavėjų, valstybių
narių ir, kai tinka, trečiųjų šalių
regioninės integracijos ir
teritorinio bendradarbiavimo
stiprinimas.

2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 231/2014, kuriuo nustatoma Pasirengimo narystei
paramos priemonė (PNPP II), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0231&from=LT.
Dabartinės šalys paramos gavėjos yra Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Juodkalnija, Kosovas*, Serbija, Šiaurės Makedonija ir
Turkija. (* Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244 (1999) bei Tarptautinio Teisingumo Teismo
nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.)
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Įgyvendinimas ir naujausi pasiekimai
Pagal 2018 m. darbotvarkę patvirtinta strategija „Įtikinama plėtros perspektyva ir didesnis ES
įsipareigojimas Vakarų Balkanų šalims“ (263) (2018 m. vasario 6 d.) siekiant atnaujinti Vakarų Balkanų
reformų pastangas ir geriau padėti pasirengti sėkmingam šių šalių stojimui į ES. Šioje strategijoje pateiktas
visapusiškų veiksmų planas, į kurį įtraukti 57 veiksmai pagal šešias pavyzdines iniciatyvas, kuriomis siekiama
remti Vakarų Balkanų pertvarką: jos susijusios su teisinės valstybės principais; saugumu ir migracija; socialiniu
ir ekonominiu vystymusi; tinklų sujungiamumu; skaitmenine darbotvarke; susitaikymu ir gerais kaimyniniais
santykiais.
Per 2018 m. padaryta pažanga įgyvendinant visas pavyzdines iniciatyvas pagal šią strategiją. Komisijos,
ES agentūrų ir ES valstybių narių veiksmai vykdant strategiją apėmė intensyvesnį politinį dialogą (aukšto lygio
susitikimus ir vizitus), Vakarų Balkanų partnerių bendradarbiavimo su įvairiomis ES agentūromis stiprinimą, ES
finansavimo priemonių (pvz., Vakarų Balkanų investicijų programos ir jos garantijų fondo) įgyvendinimo
spartinimą ir stiprinimą, ES programų (tokių kaip „Kūrybiška Europa“, Europos infrastruktūros tinklų priemonė
ar „Europa piliečiams“) atvirumo didinimą ir skatinimą prie jų prisijungti, intensyvesnį gebėjimų stiprinimą ir
finansinių veiksmų, vykdomų pagal Pasirengimo narystei paramos priemonę, perorientavimą.
Minėtomis aplinkybėmis labai svarbu gerinti tinklų sujungiamumą Vakarų Balkanuose ir tarp Vakarų
Balkanų ir Europos Sąjungos. Toliau daroma pažanga pagal sujungiamumo darbotvarkę (264): pagal
Pasirengimo narystei paramos priemonę numatyta skirti iki 1 mlrd. EUR tinklų sujungiamumo investiciniams
projektams ir techninei paramai 2015–2020 m. laikotarpiu. Po Vakarų Balkanų šalių aukščiausiojo lygio
susitikimų (2015 m. Vienoje, 2016 m. Paryžiuje, 2017 m. Trieste ir 2018 m. Sofijoje ir Londone) pagal šią
priemonę skirta 700 mln. EUR transporto ir (arba) energetikos sektoriaus tinklų sujungiamumo projektams,
kuriems iš viso pritraukta daugiau kaip 2,4 mlrd. EUR investicijų. Ypač daug dėmesio skirta konkrečių
regioninės infrastruktūros investicijų projektų rengimui ir finansavimui, taip pat techninių standartų ir susijusių
reformų priemonių įgyvendinimui (pavyzdžiui, sienos kirtimo procedūrų suderinimui ir supaprastinimui,
geležinkelių reformoms, informacinėms sistemoms, kelių eismo saugumui ir priežiūros programoms). Tarp
numatomų rezultatų – 450 km ilgio elektros perdavimo linijų ir susijusių pastočių, 108 km ilgio dujų
vamzdynų, 320 km ilgio geležinkelio linijų ir susijusių stočių, 141 km greitkelių, dviejų tarpvalstybinių tiltų ir
dviejų uostų statyba arba atnaujinimas.
Kalbant apie padėtį migracijos srityje, neteisėtų migrantų skaičius Vakarų Balkanuose labai sumažėjo,
tačiau neteisėto žmonių gabenimo veiklos mastas toliau didėjo, atsirado naujų papildomų maršrutų. ES toliau
teikė finansinę paramą Vakarų Balkanų maršruto migracijos spaudimo paveiktoms šalims. Pagal
Pasirengimo narystei paramos priemonę skirta lėšų paramai (visų pirma) Bosnijai ir Hercegovinai, Serbijai ir
Šiaurės Makedonijai, taip pat migracijos srauto valdymui. Keičiantis migracijos krizės pobūdžiui, parama
teikiama daugiau vadovaujantis sisteminiu požiūriu, siekiant pagerinti sąlygas laikino apgyvendinimo
centruose. Kartu regioniniu lygmeniu remiama kova su neteisėtu gabenimu ir sienų kontrolės gerinimas.
Toliau pateikta konkrečių 2018 m. pagal Pasirengimo narystei paramos priemonę pasiektų rezultatų
pavyzdžių.
Bosniją ir Hercegoviną su Kroatija jungiantis Svilajaus tiltas
2019 m. vasario mėn. pabaigoje sėkmingai baigti statybos darbai kuriant tarptautinio transporto Vc
koridoriaus jungtį – Savos upės žemupio tiltą netoli Svilajaus gyvenvietės. Šis naujas tarpvalstybinis tiltas yra
pirmojo tinklų sujungiamumo projekto, patvirtinto pagal sujungiamumo darbotvarkę 2015 m. ir finansuojamo
pagal Vakarų Balkanų investicijų programą, dalis. ES suteikė 25,1 mln. EUR dotacijų bendrai 109,5 mlrd. EUR
investicijai pagal Pasirengimo narystei paramos priemonę.
Parama teisingumo sektoriaus reformoms

(263)
(264)

COM(2018)65 final.
Žr. Sujungiamumo darbotvarkė: investicinių projektų bendras finansavimas Vakarų Balkanuose 2018 m.,
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/connectivity-agenda-2018-sofia-summit.pdf.
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Albanijoje Komisija skyrė pajėgas tarptautinei stebėjimo misijai (IMO) siekiant prižiūrėti teisėjų ir prokurorų
pakartotinio vertinimo (patikimumo patikrinimo) procesą. Pagrindinę stebėjimo veiklą vykdo tarptautinių
stebėtojų grupė (septyni stebėtojai iš ES valstybių narių ir vienas iš Jungtinių Valstijų) – jie dalyvauja
kiekviename šalies institucijų, atliekančių šį patikimumo patikrinimą, darbo etape. Patikimumo patikrinimo
procesu pasiekta konkrečių rezultatų. Išnagrinėta daugiau kaip 200 tyrimo bylų ir priimta apie 100 sprendimų.
Kiekvienam teismo pareigūnui, kurio tinkamumas eiti pareigas buvo patvirtintas, vidutiniškai teko vienas
pareigūnas, atleistas iš pareigų. Vykdant šią tarptautinę stebėjimo misiją, užtikrinta būtina patikimumo
patikrinimo proceso nepriklausoma išorės stebėsena, taigi padėta padidinti bendrą šios procedūros
patikimumą.
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Regioninė aprūpinimo būstu programa
2018 m. ES skyrė papildomą 40 mln. EUR sumą regioninei aprūpinimo būstu programai (265). Taigi, bendra
parama jai jau siekia 287 mln. EUR, ir ES yra didžiausia paramos teikėja, skyrusi 234 mln. EUR – daugiau kaip
80 proc. visų įnašų.
Pagal regioninę aprūpinimo būstu programą iki 2018 m. pabaigos 12 000 remtinų asmenų suteikti kokybiški ir
tvarūs būstai (beveik 4 000 būstų). Taip pat suteikta papildoma pagalba siekiant pagerinti tuose būstuose
įkurdintų žmonių gyvenimą, be kita ko, užtikrinant, kad jie galėtų naudotis paslaugomis (sveikatos, švietimo ir
kt.) ir turėtų teises (į pensijas, pašalpas, dokumentus ir kt.). Be to, pagal šią programą suteikta parama
daugiau kaip 30 000 darbo vietų ir sudaryta 1 000 sutarčių su vietos įmonėmis. Taip pat patobulinti
darbuotojų įgūdžiai ir, bendradarbiaujant su vietos įmonėmis ir vietos valdžios institucijomis, pradėta teikti
geresnes paslaugas.

Vertinimas
Per 2018 m. Europos Komisija baigė du teminius vertinimus dėl ES plėtros, prie jos prisijungiant naujoms
valstybėms narėms (ES plėtros procesas), ir dėl kaimynystės regiono.
Atliktas ES paramos saugumo sektoriaus reformai plėtros ir kaimynystės šalyse (2010–2016 m. laikotarpiu)
vertinimas: taip siekta padėti didinti demokratinę atskaitomybę ir skaidrumą, tobulinti politiką ir praktiką,
mokantis iš nustatytų faktų. Šiuo vertinimu patvirtinta, kad ES padarė teigiamą poveikį remdama savo
vertybes ir interesus plėtros ir kaimynystės regionuose. Vertinime pateikta rekomendacijų dėl politikos,
siekiant didinti ES, kaip strateginės veikėjos, vaidmenį, didinti nacionalinę atsakomybę bei finansavimo
procedūrų veiksmingumą ir pasiekti geresnių rezultatų.
Atliekant ES pagal išorės veiksmus teikiamos paramos socialinei apsaugai (2007–2013 m. laikotarpiu)
vertinimą, įvertinta, kiek šia parama padėta pasiekti ES bendradarbiavimo socialinės apsaugos srityje tikslus.
Padaryta išvada, kad ES turėtų skatinti vadovautis plačiu strateginiu požiūriu, skiriant daugiau dėmesio
tvarumui, turėtų apsvarstyti poreikį didinti savo paramą socialinei apsaugai ir remti tinkamų stebėsenos bei
vertinimo sistemų plėtrą.
2019 m. intervencijomis pagal Pasirengimo narystei paramos priemonę (PNPP II) toliau remiami Europos
Komisijos politikos prioritetai, visų pirma tokie pamatiniai ES plėtros principai kaip teisinė valstybė ir
demokratinis valdymas, ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas, taip pat kiti svarbūs prioritetai, kaip antai
sujungiamumo darbotvarkė ir saugumas. 2019 ir 2020 m. programose bus atsižvelgta į Pranešime apie
Sąjungos padėtį ir 2018 m. vasario mėn. Vakarų Balkanų strategijoje(266) nustatytus prioritetus. Priėmus
Vakarų Balkanų strategiją, Sofijos deklaraciją (267) ir plėtros dokumentų paketą, daugiau dėmesio bus skiriama
regioniniam konkurencingumo aspektui, moksliniams tyrimams bei inovacijoms ir priemonėms, kurių turi imtis
šalys, siekdamos sukurti regioninę ekonominę erdvę. Parama švietimui ir užimtumui taip pat tebėra prioritetas
– imamasi veiksmų siekiant remti profesinio rengimo sistemų reformą ir įdarbinimo bei socialines paslaugas,
labiau orientuotas į jaunimą, moteris ir pažeidžiamas grupes (įskaitant romus).
Turi būti užtikrinamas tęstinumas pagal 2021–2027 m. daugiametę finansinę programą. Išlaikomas svarbus
rėmimosi rezultatais aspektas ir atliekamas supaprastinimas, siekiant palengvinti stebėseną bei ataskaitų
teikimą ir suteikti realių paskatų paramos gavėjams.

(265)
(266)
(267)

Regioninė aprūpinimo būstu programa yra bendra Bosnijos ir Hercegovinos, Juodkalnijos, Kroatijos ir Serbijos iniciatyva.
http://regionalhousingprogramme.org/
https://ec.europa.eu/commission/news/strategy-western-balkans-2018-feb-06_lt
https://www.consilium.europa.eu/media/34776/sofia-declaration_en.pdf
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Europos kaimynystės priemonė
Programos tikslai
Siekiama kurti bendros gerovės ir geros kaimynystės erdvę, apimančią ES ir šalis partneres, plėtojant
ypatingus santykius, kurie grindžiami bendradarbiavimu, taika ir saugumu, tarpusavio atskaitomybe ir bendru
įsipareigojimu ginti visuotines vertybes – demokratiją, teisinę valstybę ir pagarbą žmogaus teisėms pagal ES
sutartį.
Europos kaimynystės priemonė (268) yra pagrindinė finansinė priemonė įgyvendinant Europos kaimynystės
politiką (269), pagal kurią remiamos politinės ir ekonominės reformos, siekiant kurti stabilumo, saugumo
ir gerovės erdvę tiesioginėje ES kaimynystėje. Šia priemone padedama siekti svarbiausių ES ir jos
kaimyninių šalių (270) dvišalių santykių prioritetų: demokratijos ir teisinės valstybės, tvarios ekonominės
plėtros, saugumo, migracijos ir judumo.

Žmogaus teisių ir pagrindinių
laisvių, teisinės valstybės, lygybės
principų ir kovos su visų formų
diskriminacija rėmimas.

Laipsniška integracija į ES vidaus
rinką, tvirtesnis
bendradarbiavimas įvairiuose
sektoriuose ir tarp sektorių.

Sąlygų sudarymas, kad būtų
galima geriau organizuoti teisėtą
migraciją ir skatinti tinkamai
valdomą žmonių judumą.

Parama visais atžvilgiais
pažangiam, tvariam ir
integraciniam vystymuisi.

Pasitikėjimo stiprinimo, gerų
kaimynystės santykių ir kitų
priemonių, kuriomis padedama
užtikrinti visų formų saugumą,
išvengti konfliktų ir juos spręsti,
skatinimas.

Subregioninio, regioninio ir
Europos kaimynystės lygmens
bendradarbiavimo, taip pat
tarpvalstybinio bendradarbiavimo
stiprinimas.

Įgyvendinimas ir naujausi pasiekimai
2018 m. 2,38 mlrd. EUR skirta dvišalio, regioninio ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo programoms (įskaitant
projektus per ES patikos fondus: Europos Sąjungos regioninį patikos fondą, sukurtą reaguojant į krizę
Sirijoje, Europos Sąjungos skubiosios pagalbos Afrikai patikos fondą ir Kaimynystės investicinę
priemonę) atsižvelgiant į uždavinius, nustatytus vykdant kaimynystės politiką.
Pagal peržiūrėtą Europos kaimynystės politiką (271) pagrindinis politikos tikslas pietinėse kaimyninėse šalyse
tebėra stabilizavimas. Jo siekiama remiant ekonomikos augimą, gerą valdymą, teisinę valstybę ir pagarbą
(268)
(269)
(270)
(271)

2014 m. kovo 11 d. Reglamentas (ES) Nr. 232/2014, kuriuo sukuriama Europos kaimynystės priemonė.
Pagal Europos kaimynystės politiką (EKP), kuri peržiūrėta 2015 m. lapkričio mėn., ES bendradarbiauja su pietinėmis ir rytinėmis
kaimyninėmis šalimis, jose skatindama stabilizavimą, saugumą ir gerovę pagal Visuotinę Europos Sąjungos užsienio ir saugumo
politikos strategiją.
Šalys partnerės yra Alžyras, Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Egiptas, Gruzija, Izraelis, Jordanija, Libanas, Libija, Marokas,
Moldova, Sirija, Palestina**, Tunisas ir Ukraina. (** Šis pavadinimas neturi būti aiškinamas kaip Palestinos Valstybės pripažinimas ir
jis nekeičia valstybių narių skirtingų pozicijų dėl šio klausimo.)
Europos kaimynystės politikos peržiūra (JOIN(2015) 50 final, 2015 11 18).
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žmogaus teisėms, stiprinant saugumą ir bendradarbiaujant su šalimis partnerėmis migracijos ir judumo
klausimais.
Įsitikinta, kad ši priemonė yra lanksti ir reagavimui tinkama priemonė siekiant politikos prioritetų ir reaguojant
į užsitęsusias krizes (pabėgėlių krizę, krizes Sirijoje ir Ukrainoje).
Europos kaimynystės priemonė yra ypač svarbi ES reaguojant į krizes pietinėse kaimyninėse šalyse.
Pagal Europos kaimynystės priemonę ES reaguoja į krizę Sirijoje, padėdama tenkinti bendrus Sirijos
gyventojų poreikius šioje šalyje ir kaimyninėse šalyse – Irake, Jordanijoje ir Libane. Dalis tų lėšų skirta Europos
Sąjungos regioninio patikos fondo, sukurto reaguojant į krizę Sirijoje, įgyvendinimui. 2018 m. rugsėjo 30 d.
duomenimis, pagal įvairius projektus remta daugiau kaip 1,9 mln. asmenų. Šie duomenys gauti iš 40 pirmųjų
šio ES patikos fondo projektų, kuriems skirtas 800 mln. EUR finansavimas. ES patikos fondo veikla vykdoma
daugiausia Irake, Jordanijoje, Libane ir Turkijoje, sprendžiant problemas švietimo, pragyvenimo lėšų, sveikatos
ir vandens, sanitarijos ir higienos sektoriuose.
Vykdant su švietimu ir apsauga susijusius veiksmus padaryta didelė pažanga. Daugiau kaip 200 000 vaikų ir
jaunuolių dabar gali įgyti pagrindinį ir aukštąjį išsilavinimą, gauti psichosocialinę paramą ir apsaugą nuo
smurto dėl lyties. Bendri iki šiol pasiekti švietimo sektoriaus rezultatai yra tokie: 180 356 asmenims suteikta
galimybė įgyti pagrindinį išsilavinimą; 12 646 mokytojai dalyvavo pedagogų rengimo veikloje; pastatyti arba
renovuoti 177 švietimo įstaigų pastatai; 6 501 jaunuoliui suteikta galimybė įgyti aukštąjį išsilavinimą ir tęsti
mokslus.
Pagal Europos kaimynystės priemonę (kartu su kitomis priemonėmis, kaip antai vystomojo bendradarbiavimo
priemone) finansuojami ES regioniniai patikos fondai, pavyzdžiui, Europos Sąjungos regioninis patikos fondas,
sukurtas reaguojant į krizę Sirijoje, kurio lėšomis gerinamas pabėgėlių ir priimančiųjų bendruomenių
pragyvenimas, didinant įsidarbinamumą, finansinį pajėgumą ir gerinant gamybinius tikslinių grupių
pajėgumus. Pragyvenimo srityje iki šiol gauti rezultatai padarė poveikį 75 317 asmenų ir 738 organizacijoms,
t. y. labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms šio regiono įmonėms.
Teikiant šio ES patikos fondo paramą 856 889 asmenims suteikta galimybė naudotis sveikatos priežiūros
paslaugomis, 3 838 sveikatos sektoriaus darbuotojai dalyvavo mokyme, taip pat buvo aprūpinti įranga arba
renovuoti 66 šio regiono pirminės sveikatos priežiūros centrai ir ligoninės. ES patikos fondo parama vandens,
sanitarijos ir higienos sektoriuje pasinaudojo 59 944 asmenys. Baigti statyti iš viso 37 vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo įrenginiai (planuojama pastatyti 128).
Kaip speciali priemonė, siekiant įveikti migracijos krizę ES kaimynystėje, toliau didinama ES skubiosios
pagalbos Afrikai patikos fondo Šiaurės Afrikos regione (272) veiklos aprėptis – 2018 m. patvirtinta 10
naujų programų penkiose šalyse, kurioms skirta 285 mln. EUR suma, įskaitant įnašus pagal dvi tarpregionines
programas ir tolesnę vykdomų veiksmų plėtrą. Libijoje ES per 2018 m. didino paramą vietos valdžiai ir
savivaldybėms – bendras ES įnašas į Libijos savivaldybes 2018 m. pasiekė daugiau kaip 100 mln. EUR, ir
tikslingai remtos 49 savivaldybės (42 proc. visų Libijos savivaldybių). Veikla plačiai vykdoma visoje šalyje,
orientuojantis į įvairius regionus ir daugiausia dėmesio skiriant savivaldos institucijų gebėjimų stiprinimui, taip
pat tvirtesniems savivaldos veikėjų (tiek valstybinių, tiek nevalstybinių subjektų) tarpusavio ryšiams.
Europos Audito Rūmai atliko ES pagalbos Afrikai patikos fondo auditą ir savo specialiojoje ataskaitoje (273)
padarė išvadą, kad Europos Sąjungos skubiosios pagalbos Afrikai patikos fondas yra lanksti priemonė, tačiau
jis turėtų būti tikslingiau planuojamas. Audito Rūmai nustatė, kad šio patikos fondo projektai buvo greičiau
pradėti, palyginti su tradicinėmis priemonėmis, ir kad jam apskritai pavyko paspartinti projektų įgyvendinimą.
Audito Rūmai nustatė, kad reikėtų gerinti ES pagalbos Afrikai patikos fondo tikslų kokybę, projektų atrankos
procedūrą, įgyvendinimo spartą ir patikos fondo stebėseną.

(272)
(273)

https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/north-africa_en
Europos Audito Rūmai, Specialioji ataskaita Nr. 32/2018 „Europos Sąjungos skubiosios pagalbos Afrikai patikos fondas. Tai lanksti
priemonė, tačiau reikia skirti dėmesio konkrečioms sritims“.
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ES tebėra svarbi Rytų partnerystės šalių partnerė. Briuselyje vykusiame Rytų partnerystės aukščiausiojo
lygio susitikime suformuluotas naujas šios glaudžios partnerystės požiūris: patvirtinta 20 konkrečių tikslų
iki 2020 m. (274), kuriais nustatyti bendrai sutarti siekiai dėl tolesnių reformų šalyse partnerėse, vykdytinų
keturiose – stipresnės ekonomikos, tvirtesnio valdymo, didesnio sujungiamumo ir stipresnės visuomenės –
prioritetinėse srityse.
Pagal Europos kaimynystės priemonę pasiekti tokie konkretūs rezultatai:


nuo Rytų partnerystės pradžios 2009 m. ES suteikė paramą daugiau kaip 70 000 įmonių, finansavo
paskolas, kurių vertė siekia 2 mlrd. EUR, ir sukūrė daugiau kaip 28 000 darbo vietų;



pagal programą „Erasmus+“ nuo 2009 m. daugiau kaip 30 000 studentų ir akademinių darbuotojų iš
rytinių šalių partnerių studijavo arba mokė ES šalyse. 2018 m. rugsėjo mėn. atidaryta pirmoji Europos
mokykla už ES ribų ir į ją priimta 30 pirmųjų mokinių. Šiuo metu rengiamasi antriesiems jos mokslo
metams;



„EU4Business“ – bendroji iniciatyva, apimanti visą ES paramą Rytų partnerystės regiono mažosioms ir
vidutinėms įmonėms, gerinanti galimybes gauti finansavimą ir mažųjų bei vidutinių įmonių veiklos
aplinką visame šiame regione. Jos aktyviai valdomame portfelyje yra daugiau kaip 260 mln. EUR ES
paramos lėšų (kuriomis papildoma kitų formų parama), taigi pagal iniciatyvą „EU4Business“ jau
remta daugiau kaip 57 000 mažųjų ir vidutinių įmonių (ir dar 50 000 įmonių gaus tolesnę paramą
vėlesniais metais);



2016 m. priimtas sprendimas iki 2030 m. išplėsti transeuropinius transporto tinklus į Rytų
kaimynystės regioną; tai konkretus žingsnis siekiant pagerinti jungtis ir racionalizuoti požiūrį į
infrastruktūros investicijas. Šiuo sprendimu papildomos šiame sektoriuje jau vykdomos reformos
siekiant, kad transportas būtų labiau apsaugotas ir saugesnis ir būtų labiau tausojama aplinka;



prie ES merų pakto prisijungė daugiau kaip 300 savivaldybių (kuriose gyvena 20 mln. žmonių)
rytinėse šalyse partnerėse. Taip išmetamas CO2 kiekis iki 2020 m. bus sumažintas beveik 20 mln.
tonų – tai prilygsta beveik 500 mln. medžių pasodinimui.

Vertinimas
Laikotarpio vidurio vertinimu (275) nustatyta, kad Europos kaimynystės priemonė apskritai yra aktuali ir atitinka
savo paskirtį. Ja naudodamasi ES gali įgyvendinti peržiūrėtą kaimynystės politiką. Taip pat įsitikinta šios
priemonės pajėgumu lanksčiai reaguoti į daugelį krizių ir į naujus uždavinius ES kaimynystėje, visų pirma
Ukrainoje ir Tunise.
2018 m. Komisija atliko poveikio vertinimą (276), kuris apėmė visą išorės veiksmų biudžeto išlaidų kategoriją
„Europos vaidmuo pasaulyje“ pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą. Atliekant šį poveikio
vertinimą, visų pirma padaryta išvada, kad daugumą išorės priemonių (išskyrus kai kurias specialaus pobūdžio
priemones) būtų naudinga sujungti į vieną priemonę, apimančią ir Europos kaimynystės priemonę. Tokia
plataus pobūdžio priemonė suteiktų galimybę laikytis visapusiškesnio geografinio ir teminio požiūrio ir būtų
lengviau įgyvendinti įvairią politiką tarpregioniniu, daugelį sektorių apimančiu ir pasauliniu mastu. ES galėtų
padėti užtikrinti nuoseklesnį atsaką ir gauti abipusės naudos, įveikiant teminę ir geografinę izoliaciją.
Tokiomis aplinkybėmis Komisija 2018 m. birželio 14 d. priėmė pasiūlymą sukurti Kaimynystės, vystymosi ir
tarptautinio bendradarbiavimo priemonę (277). Pagal naująją priemonę siūloma išlaikyti pagrindinius specialios
partnerystės su Europos kaimynystės programos partneriais ypatumus ir kartu užtikrinti didesnį nuoseklumą,
abipusę naudą (sąveikas), lankstumą ir supaprastinimą. Įtrauktame skyriuje dėl kaimynystės regiono pateiktos
konkrečios nuostatos, taikytinos tik rytinėms ir pietinėms kaimyninėms šalims. Šie ypatumai ir pagrindiniai
principai yra išlaikomi ir toliau stiprinami, visų pirma vadovaujantis rezultatais grindžiamu požiūriu (parama
(274)
(275)
(276)
(277)

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/eu-identifies-20-key-deliverables-2020-easternpartnership_en
SWD(2017) 602, https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/swd-mid-term-review-eni_en_0.pdf, p. 32.
SWD(2018) 337, http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2018/EN/SWD-2018-337-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF.
COM(2018) 460, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d2c24540-6fb9-11e8-948301aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF.
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pagal pažangą) ir taikant diferencijavimo metodą, taip suteikiant paskatų vykdyti bendrai sutartas politines ir
ekonomines reformas. ES valstybių narių ir šalių partnerių (tiek rytinių, tiek pietinių kaimyninių šalių)
tarpvalstybinį bendradarbiavimą taip pat siūloma tęsti, atsižvelgiant į pasiektus labai gerus rezultatus.

Vystomojo bendradarbiavimo priemonė
Programos tikslai
Pagrindinis vystomojo bendradarbiavimo priemonės (278) tikslas – mažinti ir ilgainiui visiškai panaikinti
skurdą; ja padedama siekti įvairių ES išorės veiksmų tikslų, visų pirma skatinti darnų ekonominį, socialinį ir
aplinkosauginį vystymąsi, taip pat remti demokratiją, teisinės valstybės ir gero valdymo principus bei pagarbą
žmogaus teisėms; saugoti taiką ir išvengti konfliktų; gerinti aplinkos kokybę ir tausų pasaulio gamtos išteklių
valdymą; padėti bendruomenėms, šalims ir regionams, nukentėjusiems nuo gaivalinių ar žmogaus sukeltų
nelaimių; skatinti kurti tarptautinę sistemą, grindžiamą tvirtesniu daugiašaliu bendradarbiavimu ir geru
pasauliniu valdymu. Vystomojo bendradarbiavimo priemone ES taip pat siekia užtikrinti, kad pagal
nacionalines ir regionines vystymosi strategijas būtų atsižvelgiama į teigiamą ir neigiamą migracijos poveikį
vystymuisi. Be to, ES teikia paramą šalims, kurios nori stiprinti migracijos valdymą, kad pasiektų gerų
vystymosi rezultatų.
Vystomojo bendradarbiavimo priemonė skirta visoms besivystančioms šalims, išskyrus valstybes, galinčias
gauti finansavimą pagal Pasirengimo narystei paramos priemonę. Ją sudaro trys komponentai: 1) geografinės
programos; 2) teminės programos, pagal kurias finansuojamos visuotinės viešosios gėrybės (2.1) ir remiamos
pilietinės visuomenės organizacijos bei vietos valdžios institucijos (2.2); ir 3) visos Afrikos programa, pagal
kurią finansuojamas bendros Afrikos ir ES strategijos įgyvendinimas.
Svarbiausias tikslas – mažinti ir ilgainiui visiškai panaikinti skurdą.
Stiprinama ir remiama
demokratija, teisinės valstybės ir
gero valdymo principai, žmogaus
teisės ir atitinkamų tarptautinės
teisės principų laikymasis.

Skatinamas darnus ekonominis,
socialinis ir aplinkosauginis
vystymasis.

Įgyvendinimas ir naujausi pasiekimai
2018 m. vystomojo bendradarbiavimo priemonei skirta 2,981 mlrd. EUR suma. 2014–2020 m. laikotarpiu
skirti ištekliai iš viso sudaro 19,661 mlrd. EUR (279). Programa įgyvendinama pagal tiesioginio valdymo
(daugiausia skiriant dotacijas) ir netiesioginio valdymo principus bendradarbiaujant su tarptautinėmis
organizacijomis, valstybių narių agentūromis ir šalimis paramos gavėjomis.
ES dvišalė parama pagal vystomojo bendradarbiavimo priemonę vis daugiau teikta toms šalims, kurioms
labiausiai reikia paramos. Panašiai nustatomi prioritetai ir valstybių lygmeniu, sutelkiant paramą keliuose
kiekvienos šalies partnerės sektoriuose.

(278)
(279)

2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 233/2014, kuriuo nustatoma vystomojo bendradarbiavimo
finansavimo priemonė 2014–2020 m. laikotarpiui.
2018 m. programos suvestinė, p. 21.
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Iššūkiai, darantys poveikį vystomojo bendradarbiavimo programų rezultatams (280)
Sudėtingu 2018 m. laikotarpiu kilusios kelios krizės dar labiau paaštrino jau ir taip pažeidžiamą ir nestabilią
padėtį, paveikusią daugelį šalių partnerių. Daugelyje šalių partnerių pažeidžiamumas tebėra didelis, įskaitant
politines problemas, konfliktus, korupciją ir valdžios silpnumą. Krizinės situacijos, politinės padėties
nepastovumas ir ekonominis nestabilumas trukdo įgyvendinti programas (ypač tokiuose „jautriuose“
sektoriuose kaip žmogaus teisės ir demokratija, migracija ir saugumas), todėl yra dar svarbiau imtis
atsparumo didinimo veiksmų. Nuolatinis pilietinei visuomenei, teisinei valstybei, demokratijai ir žmogaus
teisėms palankios erdvės mažėjimas trukdo pasiekti rezultatų ir silpnina mūsų partnerius. Tarpvalstybinės
problemos, įskaitant terorizmą ir neteisėtą migraciją, toliau keičiasi ir tampa reikšmingesnės. Politinės ir
saugumo krizės ir (arba) incidentai 2018 m. paveikė ES delegacijų darbą keliose šalyse. Dėl visų šių esamų
grėsmių ir sudėtingų sąlygų kilo didelių sunkumų šalims partnerėms, Komisijos valdomoms bendradarbiavimo
programoms ir ES delegacijų darbui.
ES delegacijoms kyla ypač didelių sunkumų įdarbinant patyrusį ir kvalifikuotą personalą – laisvos darbo
vietos lieka neužpildytos kelis mėnesius ir šias spragas sunku valdyti, turint omenyje jau ir taip didelį darbo
krūvį. Šie personalo įdarbinimo sunkumai ypač dideli tose šalyse, kuriose yra sunki padėtis arba nesaugios
sąlygos.
Be to, daugelyje regionų patiriama su klimato kaita susijusių nelaimių grėsmė, ir jie yra ypač pažeidžiami
dėl gaivalinių nelaimių ir neigiamo klimato kaitos poveikio.

ES patikos fondas Kolumbijai
Kolumbijoje teikiama parama taikos stiprinimo pastangoms per pastaruosius 20 metų yra labai svarbi ES ir
Kolumbijos santykių dalis, ir visos dalyvaujančios šalys pripažįsta, kad ES yra viena svarbiausių veikėjų,
remiančių Kolumbijos taikos susitarimą. Parama teikiama daugiausia per ES patikos fondą Kolumbijai,
kuriame 2018 m. sudarytos sutartys dėl 18 projektų, kuriems skirta 59,5 mln. EUR suma. Visi šie projektai
skirti kaimo plėtrai skurdžiausiuose ir labiausiai konfliktų paveiktuose regionuose, reintegruojant buvusius
kovotojus į visuomenę, skatinant ekonominę veiklą bei produktyvumą ir atkuriant socialinę visuomenės
struktūrą.

ES pagalbos Afrikai patikos fondas
ES skubiosios pagalbos Afrikai patikos fondas siekia spręsti migracijos ir priverstinio gyventojų
perkėlimo problemas ir skatinti socialinį bei ekonominį vystymąsi, be kita ko, prisidėdamas prie naujų deramo
darbo vietų kūrimo daugelyje Afrikos šalių partnerių. Iki 2018 m. gruodžio 31 d. patvirtinti 187 šio patikos
fondo paramos projektai (kurių bendra vertė 3 589,9 mln. EUR) Sahelio ir Čado ežero, Somalio pusiasalio ir
Šiaurės Afrikos regionuose. Pagal šio fondo programą daugiausia remiamas aukštas našaus ir deramo
užimtumo lygis, be kita ko, teikiant profesinį rengimą ir mokymą, taip pat socialinės apsaugos plėtra kuriant
nacionalines socialinės apsaugos sistemas ir užtikrinant minimalią socialinę apsaugą.

Centrinės Afrikos Respublikai skirtas patikos fondas „Bêkou“
Pagal humanitarinės pagalbos ir vystymosi tarpusavio sąsają veikiantis Centrinės Afrikos Respublikai
skirtas patikos fondas „Bêkou“ atlieka išskirtinį vaidmenį skatinant stabilizavimą ir taiką, šiuo tikslu
kuriant darbo vietas, teikiant pagrindines paslaugas, skatinant socialinį dialogą ir didinant bendruomenių
atsparumą. Kadangi yra daugiau kaip 694 000 šalies viduje perkeltų asmenų ir 543 000 pabėgėlių
kaimyninėse šalyse, saugus civilių gyventojų grįžimas ir jų reintegracija į bendruomenes yra taikos stiprinimo
procesų Centrinės Afrikos Respublikoje pagrindas.

(280)

Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinis direktoratas, 2018 m. metinė veiklos ataskaita, p. 47.
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Profesinio rengimo ir mokymo priemonių rinkinys
Tarp svarbių 2018 m. pasiekimų, ypač siekiant didinti jaunimo įsidarbinamumą, yra profesinio rengimo ir
mokymo priemonių rinkinio sukūrimas – taip bus teikiamos konsultavimo paslaugos siekiant stiprinti
profesinio rengimo ir mokymo sistemos ryšius su pramone šalyse partnerėse, taigi bus padedama siekti
darnaus vystymosi 4 tikslo (kokybiškas švietimas) ir 8 tikslo (deramas darbas ir ekonomikos augimas). Tai –
pavyzdys, kaip laikomasi visapusiškesnio požiūrio į užimtumą, kaip paraginta komunikate (281) dėl naujo
Afrikos ir Europos tvarių investicijų ir darbo vietų kūrimo aljanso, apie kurio sukūrimą Komisijos Pirmininkas J.C. Junckeris pranešė 2018 m. rugsėjo mėn.

Pasaulinis kovos su klimato kaita aljansas plius (282)
Pasaulinis kovos su klimato kaita aljansas plius (283) yra pavyzdinė ES iniciatyva, kuria padedama siekti 13-ojo
darnaus vystymosi tikslo (dėl veiksmų klimato kaitos srityje). Juo naudojantis remiamos šalys partnerės,
kurios yra pažeidžiamiausios dėl klimato kaitos poveikio (tai daugiausia mažos besivystančios salų valstybės
ir mažiausiai išsivysčiusios šalys), didinant atsparumą klimato kaitai.

Diagrama. Pasaulinis kovos su klimato kaita aljansas plius – projektų geografinis paskirstymas nuo programos pradžios (284).
Šaltinis – Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinio direktorato 2018 m. metinė veiklos ataskaita, p. 16.

Nauji 2018 m. patvirtinti projektai apima 10 šalims skirtų priemonių ir vieną daugiašalę programą (vietos
gyvenimo prisitaikymo prie klimato kaitos priemonė, LoCAL) siekiant didinti vietos valdžios institucijų
galimybes gauti finansavimą kovai su klimato kaita.

(281)
(282)
(283)
(284)

COM (2018) 643 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0643&from=LT.
Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinis direktoratas, 2018 m. metinė veiklos ataskaita, p. 16.
http://www.gcca.eu
Pasaulinis kovos su klimato kaita aljansas plius (PKKKA +). Šioje diagramoje parodyta, kad ES parama daugiausia skiriama
mažiausiai išsivysčiusioms šalims ir mažoms besivystančioms salų valstybėms. Tos šalys, kurios yra ir mažiausiai išsivysčiusios, ir
mažos besivystančios salų valstybės, skaičiuojamos ir apibūdinamos pagal atskirą kategoriją, nes jų pažeidžiamumas dėl klimato
kaitos yra dar didesnis, o pagal Darbotvarkę iki 2030 m. laikomasi principo nė vieno nepalikti nuošalyje.
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Perėjimo prie žaliosios ekonomikos iniciatyva „SWITCH to Green“ (285)
Komisija toliau rėmė pavyzdinę ES žaliosios ekonomikos iniciatyvą „SWITCH to Green“, kuriai per praėjusius 10
metų skirta apie 300 mln. EUR ES lėšų. Neseniai atlikus ES bendradarbiavimo žaliosios ekonomikos srityje
vertinimą (286) padarytos teigiamos išvados dėl iniciatyvos „SWITCH to Green“ – ypač atkreiptas dėmesys į jos
„didelį poveikį pereinant prie tvaraus vartojimo ir tvarios gamybos praktikos ir didinant labai mažų, mažųjų ir
vidutinių įmonių investicijas, ypač padedant kurti žaliąsias darbo vietas““ (287).
Afrikos šalys turi išties didelių ekonominių interesų investuoti į saulės energiją. Įtraukiant daugiau saulės
energijos į energijos rūšių derinį, bus panaikintas viešųjų finansų struktūrinis deficitas, susidarantis dėl
valstybinių elektros tiekimo įmonių. Imtasi sėkmingų pirmųjų žingsnių plėtoti atsinaujinančiųjų išteklių
energetiką, ypač Vakarų Afrikoje. Šiuo metu planuojamų, statomų arba jau eksploatuojamų saulės energetikos
įrenginių ir vėjo turbinų, prijungtų prie elektros tinklų, galia bus didesnė kaip 600 MW.
2018 m. pradėjo visu pajėgumu veikti ES bendrai finansuojama saulės elektrinė Zagtulyje (Burkina Fasas),
kurios maksimali galia yra 33 MWp.
Šiuo metu ES finansuoja dar penkias kitas saulės elektrines Vakarų Afrikoje: Goru Bandos ir Agadeso (Nigeris),
DEFISSOL (Beninas), Odienės (Dramblio Kaulo Krantas) ir Baučio (Nigerija) elektrines. ES lėšomis prisidedama
prie papildomos saulės energijos gamybos Vakarų Afrikoje, kurios maksimali galia iš viso siekia 206 MWp.

Vertinimas
Per vystomojo bendradarbiavimo priemonės laikotarpio vidurio peržiūrą atlikto vertinimo (288) išvada yra tokia,
kad apskritai ši priemonė tebėra aktuali ir atitinkanti paskirtį. Apskritai ji dera su naująja politika (pvz.,
naujuoju Europos konsensusu dėl vystymosi ir Darnaus vystymosi darbotvarke iki 2030 m.), nors įgyvendinti
kai kuriuos prioritetus tokia forma, kokia jie yra išreikšti dabar, gali būti sunku. Vertinime taip pat pažymima,
kad nors turima įrodymų, jog vystomojo bendradarbiavimo priemonė nuosekliai dera su kitomis išorės
finansavimo priemonėmis ir su ES išorės veiksmų politika, reikia pereiti prie strategiškesnio požiūrio.
Į šį klausimą atsižvelgta 2018 m., kai Komisija atliko poveikio vertinimą, kuris apėmė išorės veiksmų biudžeto
išlaidų kategoriją „Europos vaidmuo pasaulyje“ pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą.
Įvertinta, kad sujungus kelias priemones į vieną plataus masto priemonę, būtų galima racionalizuoti jų
valdymo ir priežiūros sistemas ir taip sumažinti visų suinteresuotųjų subjektų administracinę naštą. Taikant
supaprastintą priežiūros sistemą, atitinkamos institucijos galėtų geriau ir visapusiškiau stebėti ES išorės
išlaidas. Pagal 2021–2027 m. daugiametę finansinę programą Europos plėtros fondas integruojamas į naują
Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę (289), atitinkančią ES išorės veiksmų tikslus.

Europos darnaus vystymosi fondas (EDVF)
Bendrasis Europos darnaus vystymosi fondo (290) tikslas – padėti siekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi
darbotvarkės iki 2030 m. tikslų, visų pirma skurdo panaikinimo, taip pat padėti vykdyti neseniai peržiūrėtos
Europos kaimynystės politikos įsipareigojimus. Remdamas investicijas Afrikoje ir ES kaimynystės regione,
Europos darnaus vystymosi fondas taip pat siekia šalinti konkrečias pagrindines socialines ir ekonomines
migracijos, įskaitant neteisėtą migraciją, priežastis, prisidėti prie migrantų, grįžtančių į savo kilmės šalis,
tvarios reintegracijos ir padėti stiprinti tranzito bei priimančiąsias bendruomenes.

(285)
(286)
(287)
(288)
(289)
(290)

Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinis direktoratas, 2018 m. metinė veiklos ataskaita, p. 17.
https://europa.eu/capacity4dev/public-environment-climate/documents/scp-evaluation-full-package-publications
Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinis direktoratas, 2018 m. metinė veiklos ataskaita, p. 17.
SWD(2017) 600 final, https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/swd-mid-term-review-dci_en_0.pdf.
COM(2018) 460.
2017 m. rugsėjo 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1601, kuriuo sukuriamas Europos darnaus vystymosi
fondas (EDVF), EDVF garantija ir EDVF garantijų fondas.
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Europos darnaus vystymosi fondo garantija bus suteikiama reikalavimus atitinkančių sandorio šalių
įgyvendinamų investicijų portfeliams tikslinėse srityse, vadinamose investicijų linijomis. Pirmosios
investicijų linijos apima tvariąją energetiką ir sujungiamumą; labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių
finansavimą; darnų žemės ūkį, kaimo plėtrą ir žemės ūkio verslą; darnius miestus ir skaitmeninę aplinką.
Iki 2018 m. pabaigos (291) pasirašytas pirmasis garantijos susitarimas su Nyderlandų plėtros banku FMO (De
Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden) dėl „Nasira“ (292) rizikos pasidalijimo
priemonės (293). Tam bus panaudota 75 mln. EUR lėšų ir pritraukta iki 1 mlrd. EUR investicijų, skirtų
verslininkams Užsachario Afrikoje ir ES kaimynystės regiono šalyse. Taip tikimasi sukurti arba paremti iki
800 000 darbo vietų ir padėti tiems, kuriems sunku gauti prieinamas paskolas, kaip antai šalies viduje
perkeltiems asmenims, pabėgėliams, moterims ir jaunimui.
Europos darnaus vystymosi fondo garantija padedama didinti investicijas šalyse partnerėse, kurioms to reikia,
įskaitant didelės rizikos sritis ir sektorius. Jos įgyvendinimo pradžia buvo daug žadanti (294). Tokiomis
aplinkybėmis į pasiūlymą dėl Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės
pagal laikotarpio po 2020 m. daugiametę finansinę programą bus įtrauktas „Europos darnaus
vystymosi fondas +“. Integruojant fondą į šią plačios aprėpties priemonę, tikimasi supaprastinti teisinę
sistemą ir padidinti procesų bei veiksmų efektyvumą. Taip būtų padidintas priemonių, kurios šiuo metu yra
išskaidytos, matomumas ir būtų galima geriau informuoti apie poveikį ir rezultatus, būtų labiau suderinta
politika ir užtikrintas veiksmų papildomumas (295).

ES humanitarinės pagalbos programa
Programos tikslai
Pagal humanitarinės pagalbos programą siekiama teikti pagalbą ir apsaugą bendruomenėms,
nukentėjusioms nuo gaivalinių arba žmogaus sukeltų nelaimių. ES kartu su savo valstybėmis narėmis
yra didžiausia humanitarinės pagalbos teikėja pasaulyje, taigi atlieka pagrindinį vaidmenį sprendžiant
humanitarines problemas. Pagal humanitarinės pagalbos programą teikiama pagalba pažeidžiamiausioms
bendruomenėms krizių ištiktose šalyse, įskaitant ir užmirštas krizes (tas krizes, kurioms neskiriama daug
dėmesio žiniasklaidoje ir apie kurias per mažai pranešama).

Įgyvendinimas ir naujausi pasiekimai
2018 m. (296) Europos Komisija suteikė daugiau kaip 1,4 mlrd. EUR (297) lėšų pagalbai pažeidžiamiausiems
žmonėms daugiau kaip 90 šalių – ši pagalba pasiekė daugiau kaip 144 mln. gavėjų (298).

(291)
(292)
(293)

(294)
(295)
(296)
(297)

(298)

Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinis direktoratas, 2018 m. metinė veiklos ataskaita, p. 32.
Daugiau informacijos apie „Nasira“ pateikta svetainėje www.nasira.info.
Priemone „Nasira“ bus mažinama didelė numanoma ir reali rizika, siejama su skolinimu palankių sąlygų neturintiems verslininkams
(kurių daugelis buvo priversti bėgti iš savo namų) ES kaimyninėse šalyse ir Užsachario Afrikoje. Jiems bus suteikta galimybė gauti
paskolas investicijoms, suteikiant vietos finansų įstaigoms, tokioms kaip bankai ir mikrofinansų įstaigos, portfelio garantijas su
paskolomis verslininkams. https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/181213-eip-28-guarantees-brochure-final.pdf
Dabartinis EDVF minimas DFP pasiūlyme COM(2018) 460 final, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d2c24540-6fb911e8-9483-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF, p. 7.
Žr. SWD(2018) 337 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0337&from=EN p. 24.
ECHO humanitarinės pagalbos programos suvestinė, p. 2.
2018 m. iš ES biudžeto skirta 1,4 mlrd. EUR lėšų humanitarinei pagalbai (išskyrus Europos plėtros fondą ir išorės asignuotąsias
pajamas). Atsižvelgiant ir į išorės asignuotąsias pajamas, gautas iš valstybių narių ir skirtas pagal Pabėgėlių Turkijoje rėmimo
priemonę, veiksmus Centrinėje ir Vakarų Afrikoje, Europos plėtros fondo asignavimus (45,6 mln. EUR) ir Skubios paramos teikimo
ES priemonę (199 mln. EUR), ES 2018 m. valdė iš viso 1,6 mlrd. EUR humanitarinės pagalbos lėšų.
Šie statistiniai duomenys pagrįsti bendru įvertintu veiksmų paramos gavėjų, apie kuriuos pranešė šalys partnerės, įgyvendinančios
ECHO finansuojamus humanitarinius projektus, skaičiumi. Atskiras individualus gavėjas, kuriam reikia humanitarinės pagalbos, gali
ją gauti pagal daugiau kaip vieną humanitarinės pagalbos veiksmą ir daugiau kaip vieną projektą.
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2018 m. daugiau kaip pusė humanitarinės pagalbos biudžeto skirta pažeidžiamiausioms šalims ir papildomai
33,9 proc. skirta užmirštoms krizėms. 62 proc. sutarčių sudarytos per labai trumpą laikotarpį (11 dienų). Be
to, ES įsipareigojo didinti pažeidžiamų bendruomenių pajėgumą ir atsparumą ir parengė atsparumo didinimo
veiksmų planą, kurio 80 proc. veiksmų jau įgyvendinami siekiant tikslų (299).
Kaip ES reagavimo į dideles krizes pavyzdį galima paminėti tai, kad ES toliau teikia žmonių gyvybes
gelbstinčią pagalbą ir paramą milijonams žmonių Sirijoje. Pagalba teikiama iš visų humanitarinių centrų, be
kita ko, konflikto zonose ir sienos perėjimo punktuose. Šia pagalba padedama suteikti gyvybiškai svarbių
išteklių – maisto, vaistų, vandens ir pastogę – milijonams Sirijos gyventojų, kurie tiesiogiai nukentėjo nuo
konflikto arba buvo perkelti šalies viduje. Kaimyniniame Libane ES lėšomis padedama teikti pagalbą pinigais
pažeidžiamiausiems pabėgėliams, gyvybes gelbstinčią (antrinę) sveikatos priežiūrą, neformalųjį švietimą ir
pastogę (įskaitant vandens tiekimą, higienos ir sanitarijos priemones), siekiant pagerinti pažeidžiamų šeimų,
kurioms labiausiai pakenkė priverstinis perkėlimas, gyvenimo sąlygas. Turkijoje ir Jordanijoje ES remia
pažeidžiamiausius pabėgėlius, be kita ko, teikdama pagalbą pinigais, nes tai laikoma ekonomiškai
efektyviausiu ir žmonių orumą išlaikančiu pagalbos būdu (300).
Jemeno krizė (301)
Didžiąją 2018 metų dalį padėtis Jemene tebebuvo sunki – tęsėsi konfliktas, tiesiogiai kenkiantis civiliams
gyventojams, ir padaryta akivaizdžių tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų. Jemeno krizė yra
didžiausia humanitarinė krizė pasaulyje. 2018 m. pabaigoje, Jungtinių Tautų duomenimis, humanitarinės
pagalbos ir (arba) apsaugos reikėjo 22,2 mln. žmonių.
Per 2018 m. ES dėjo daug pastangų sustiprinti savo reagavimą į Jemeno krizę ir tam skyrė iš viso
127,5 mln. EUR. Šiomis lėšomis ES remia intervencijas gelbstint žmonių gyvybes konfliktų paveiktose
bendruomenėse ir teikiant paramą žmonėms, paveiktiems maisto stygiaus, mitybos ir sveikatos krizių.
Teikiama apsauga, logistika, švietimas esant ekstremaliosioms situacijoms ir tarpininkavimo parama yra
integruojami arba remiami pagal atskirus projektus. Ši pagalba pasiekė daugiau kaip 14 mln. pažeidžiamų
žmonių.

Vertinimas
Atliekant išsamų ES 2012–2016 m. laikotarpio humanitarinės pagalbos vertinimą (302) nustatyta, kad ES savo
pagalba padėjo gelbėti žmonių gyvybes, mažinti sergamumą ir kančias, taip pat padėjo oriau gyventi
bendruomenėms, nukentėjusioms nuo nelaimių. Humanitarinės pagalbos veiksmų finansavimo mastas buvo
toks, kad ES gebėjo padaryti realų poveikį vietoje, tenkindama daugybės pagalbos gavėjų poreikius visame
pasaulyje. Vertinimu nustatyta, kad tuose regionuose, kuriems ES skyrė nedaug lėšų (palyginti su visais jos
finansiniais asignavimais), ji taip pat sugebėjo padaryti teigiamą poveikį, rinkdamasi finansuoti projektus,
turinčius didelio sverto poveikio arba dauginamojo poveikio potencialą.
Vis dėlto, atliekant šį vertinimą, taip pat nustatyta, kad Komisija galėtų pereiti prie intensyvesnio ir
strategiškesnio bendradarbiavimo su svarbiausiais partneriais, supaprastinti procedūras ir vadovautis labiau
integruotu ir nuosekliu požiūriu į humanitarinę pagalbą, ypač kai kartu pereinama prie daugiamečio
programavimo ir finansavimo. Tuo pat metu Komisijai toliau reikės įvairių savo pagrindinių partnerių (įskaitant
ir tuos, kurie yra gana smulkūs arba vidutinio dydžio) pagalbos dėl konkrečios jų geografinės padėties ir (arba)
kompetencijos, susijusios su tam tikrais sektoriais ar temomis (303). Pagal ES humanitarinės pagalbos
programą bus ir toliau, būsimos 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos laikotarpiu, teikiama skubi
pagalba žmonėms, nukentėjusiems nuo žmogaus sukeltų ar gaivalinių nelaimių, ir gelbstimos jų gyvybės.

(299)
(300)
(301)
(302)
(303)

ECHO humanitarinės pagalbos programos suvestinė, p. 2.
ECHO humanitarinės pagalbos programos suvestinė, p. 2.
Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijų generalinis direktoratas, 2018 m. metinė veiklos ataskaita, p. 19.
Išsamus ES humanitarinės pagalbos 2012–2016 m. laikotarpiu vertinimas, SWD(2019) 3, p. 74.
Išsamus ES humanitarinės pagalbos 2012–2016 m. laikotarpiu vertinimas, SWD(2019) 3, p. 80.
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ES pagalbos savanorių iniciatyva
Įgyvendinant ES pagalbos savanorių iniciatyvą susivieniję savanoriai ir organizacijos iš įvairių šalių teikia
praktinę paramą humanitarinės pagalbos projektams ir padeda didinti vietos pajėgumą bei atsparumą nuo
nelaimių nukentėjusiose bendruomenėse.
Dėl įvykusių humanitarinių nelaimių labai padidėjo humanitarinių organizacijų darbo krūvis ir joms reikia
daugiau kvalifikuoto personalo. ES pagalbos savanorių iniciatyva teikia Europos piliečiams galimybę parodyti
solidarumą bendradarbiaujant pagal humanitarinius projektus visame pasaulyje, o organizacijoms padedama
tenkinti konkrečius savo personalo poreikius.
Nuo 2018 m. gruodžio mėn. pagal ES pagalbos savanorių iniciatyvą finansuotos 728 siunčiančiosios ir
priimančiosios organizacijos (304). Ši parama apėmė jų pajėgumo didinimą, techninę pagalbą ir savanorių
siuntimo į nuo nelaimių nukentėjusias bendruomenes valdymą.
Padedant įgyvendinti šią programą sukurta platforma (ES pagalbos savanorių platforma) (305) kaip erdvė,
kurioje skelbiama apie laisvas savanoriškos veiklos vietas, veikia diskusijų forumas (skirtas savanoriams,
savanorius siunčiančioms organizacijoms ir vietos priimančiosioms organizacijoms) ir skelbiami pasakojimai
apie vietoje vykdytą veiklą. Taip remiamos partnerystės grupės ir bendradarbiavimas tarp projektų,
sudaromos sąlygos savanoriškai veiklai internetu ir organizacijos gali valdyti mokymąsi ir tobulinimąsi,
mentorystę ir ES pagalbos savanorių pažymėjimų rengimą (306).
Pagal būsimą (2021–2027 m.) daugiametę finansinę programą ES pagalbos savanorių iniciatyvą numatoma
integruoti į Europos solidarumo korpusą (307) – taip siekiama padėti lengviau įtraukti jaunimą į solidarumo
veiklą Europoje ir kitur pagal bendrą ES priemonę. Taip bus siekiama abipusės naudos ir supaprastinto
integravimo su kitomis ES savanoriškos veiklos programomis, visų pirma Europos solidarumo korpusu.
Komisija sieks aiškiau pateikti informaciją savanoriškos veiklos galimybių ES ir už jos ribų ieškantiems ES
piliečiams (308).

Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonė
Programos tikslai
Pagal Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę (309) teikiama pagalba demokratijos ir teisinės
valstybės, pagarbos visoms žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms vystymui ir stiprinimui. Šia programa
padedama pilietinei visuomenei tapti politikos reformas veiksmingai skatinančia jėga ir žmogaus teisių gynėja.
Remiantis didžiausiu jos pranašumu – gebėjimu veikti greitai – galima pagal Europos demokratijos ir žmogaus
teisių rėmimo priemonę sutelkti dėmesį į opius politikos klausimus bei novatoriškus požiūrius ir tiesiogiai
bendradarbiauti su vietos pilietinės visuomenės organizacijomis, kurioms reikia išlikti nepriklausomoms nuo
valdžios institucijų; tai teikia daug lankstumo ir galima pajėgiau reaguoti į aplinkybių kaitą.
Šia programa siekiama gerinti žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugą, rėmimą, įgyvendinimą ir
stebėseną, daugiausia remiant atitinkamas pilietinės visuomenės organizacijas, žmogaus teisių
gynėjus ir represijų bei prievartos aukas. Kartu Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemone
siekiama stiprinti demokratiją trečiosiose šalyse, įtvirtinant dalyvaujamąją ir atstovaujamąją
demokratiją, stiprinant bendrą demokratinį ciklą bei teisinę valstybę ir didinant rinkimų procesų patikimumą.
(304)
(305)
(306)
(307)
(308)
(309)

Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijų generalinis direktoratas, 2018 m. metinė veiklos ataskaita, p. 37.
https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en
Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijų generalinis direktoratas, 2018 m. metinė veiklos ataskaita, p. 37.
COM(2018) 440.
ES pagalbos savanorių iniciatyvos dalyviai turi būti ES valstybės narės piliečiai arba ilgalaikiai ES gyventojai.
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en
2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 235/2014, kuriuo nustatoma demokratijos ir žmogaus
teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonė.
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Pagal Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę žmogaus teisės ir demokratijos darbotvarkės
laikomos iš esmės susijusiomis tarpusavyje.
Europos demokratijos ir žmogaus teisių priemonė turėtų būti „nišinė“ priemonė, visų pirma skirta
sunkiausioms su žmogaus teisėmis susijusioms situacijoms ir žmogaus teisių bei demokratijos aktyvistų,
kuriems gresia pavojus, apsaugai, remiant kai kuriuos pasirinktus svarbiausius žmogaus teisių srities veikėjus
ir procesus ir vykdant veiklą tose srityse, kuriose ES turi ypatingų interesų ir savo dalyvavimu sukuria
pridėtinės vertės (pvz., kova su mirties bausme, patikimų rinkimų procesų skatinimas).

Įgyvendinimas ir naujausi pasiekimai
2018 m. demokratijai ir žmogaus teisėms skatinti skirta iš viso 188 mln. EUR iš bendros 2014–2020 m.
programavimo laikotarpiu skirtos 1 333 mln. EUR sumos (310).
Parama žmogaus teisių gynėjams, kuriems gresia pavojus
„ProtectDefenders.eu“ yra pirmas visapusiškas žmogaus teisių gynėjams skirtas ES mechanizmas, sukurtas
siekiant visame pasaulyje apsaugoti žmogaus teisių gynėjus, kuriems gresia didelis pavojus ir kurie dirba
sunkiausiomis sąlygomis. Šis mechanizmas sukurtas 2015 m. ir išplėstas 2018 m., jam skyrus
beprecedentiškai didelį 19,95 mln. EUR biudžetą per 4 metus. Pagal jį sudarytas konsorciumas iš 12
nepriklausomų pilietinės visuomenės organizacijų, kurių specializacija – žmogaus teisių ir demokratijos
apsauga ir kurios veikia visame pasaulyje; žmogaus teisių gynėjams teikiama skubi parama, materialinė
pagalba, laikinas perkėlimas į kitą vietą ar prieglaudos suteikimas, mokymo parama ir gebėjimų stiprinimas.
Parama demokratijai
Pagal paramos demokratijai (4,6 mln. EUR) programą, vykdomą pagal demokratijos iniciatyvą, daugiausia
teikiama parama ES delegacijoms tokiose srityse, kurios apima pilietinės visuomenės dalyvavimą
demokratiniuose procesuose.
Iki šiol pasiekti tokie rezultatai: 2016 m. Piliečių stebėtojų forume susivienijo 250 nacionalinių stebėtojų
organizacijų iš viso pasaulio, palengvinti tarpusavio mainai ir paskatinta paskelbti visuotinius rinkimų
stebėtojų veiklos principus, vyko nacionalinių stebėtojų mokymas Afganistane, Kongo Demokratinėje
Respublikoje, Libane, Madagaskare ir Maldyvuose ir pradėta kasmetinė pasaulinė „EU4Democracy“ kampanija,
skatinanti ES paramą demokratijai šalyse partnerėse.
Parama pagrindiniams tiksliniams dalyviams ir procesams
Pasaulinis žmogaus teisių ir demokratijos studijų centras („Global campus for human rights and
democracy“, kuriam per metus skiriamas maždaug 5 mln. EUR įnašas) yra unikalus pasaulinis tinklas,
vienijantis daugiau kaip 100 universitetų, kuriuose mokoma apie žmogaus teises ir demokratiją ir joms
teikiama parama. Šiame nuo pat pradžių ES remiamame pasauliniame studijų centre žmogaus teisių ir
demokratijos studijų magistro laipsnį įgyja daugiau kaip 150 studentų per metus, jo veikla apima septynis
pasaulio regionus (311) ir jis yra žmogaus teisių ir demokratijos švietimo srities kompetencijos lyderis.

(310)
(311)

2018 m. programos suvestinė, p. 6.
https://www.eiuc.org
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Toliau strategiškai ir tinkamu laiku teikiama parama pasauliniam nacionalinių žmogaus teisių institucijų
aljansui ir keturiems jo regioniniams tinklams (Afrikoje, Europoje, Azijoje ir Lotynų Amerikoje), kuriuose
dalyvauja nacionalinės žmogaus teisių institucijos (ES 2019–2021 m. įnašas – 3,75 mln. EUR): šiuose
tinkluose atskiroms žmogaus teisių institucijoms pagrindinėse jų įgaliojimų srityse teikiama parama suteikia
galimybę strategiškiau ir aktualiau įtraukti nacionalines žmogaus teisių institucijas į darbą pasauliniu,
regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis, pasiekiant didesnį poveikį. Tikslinė 3 metų trukmės programa bus
valdoma Danijos žmogaus teisių instituto pagal pasaulinio nacionalinių žmogaus teisių institucijų aljanso
suteiktą įgaliojimą ir bus grindžiama rezultatais, pasiektais pagal ankstesnę 2015–2018 m. programą, pagal
kurią suteikta daug reikalingų mokymo ir gebėjimų stiprinimo galimybių, mainų ir ryšių platformų, vykdyta
institucinė plėtra ir teikta skubi parama nacionalinėms žmogaus teisių institucijoms, kurios patyrė sunkumų.

Vertinimas
Atliekant laikotarpio vidurio peržiūrą (312) nustatyta, kad Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo
priemonės (2014–2017 m.) tikslai sėkmingai pasiekti ir ji yra teikianti galimybių, lanksti ir reagavimui tinkama
priemonė. Didžiausia jos pridėtinė vertė siejama su veiksmų nepriklausomumu ir pasauline aprėptimi – galima
greitai imtis intervencijų šalyse, kuriose padėtis yra labai sunki, kuriant sąveikas ir papildomumą, kai kitos
priemonės ir paramos teikėjai negali veikti arba nesiimama veiksmų. Ji teikia galimybę spręsti žmogaus teisių
ir demokratijos problemas net ir nepalankiausioje aplinkoje, ir tai patvirtina, kad Europos žmogaus teisių ir
demokratijos rėmimo priemonė tebėra kaip niekad aktuali siekiant ES politikos prioritetų.
Ši priemonė taip pat apskritai laikoma efektyvia dėl gana nedidelių administracinių išlaidų ir jos esminių,
integruotų lanksčių priemonių (pvz., tiesioginė parama žmogaus teisių gynėjams, tiesioginės mažos dotacijos,
darbas su neoficialiais partneriais).
Nors šiai priemonei, palyginti su kitomis išorės finansavimo priemonėmis, skiriama nedaug lėšų, ja yra
įtvirtinamos ES vertybės. Kylant didesnei grėsmei demokratijai ir žmogaus teisėms, gali reikėti papildomo
finansavimo.
Pagal būsimą daugiametę finansinę programą ši demokratijos ir žmogaus teisių priemonė bus integruota į
siūlomą naująją Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę (313). Vykdant
demokratijos ir žmogaus teisių srities veiksmus kaip šios plataus masto priemonės dalį, gali būti įmanoma
jiems gauti daugiau nepaskirstytų lėšų. Taip sumažėtų atotrūkis nuo kitų priemonių, būtų įmanomi labiau
integruoto programavimo metodai ir suderinamumas su valstybių veiksmais.

Bendra užsienio ir saugumo politika
Tikslai
Europos Sąjungos bendros užsienio ir saugumo politikos veiksmais padedama išsaugoti taiką, išvengti
konfliktų ir stiprinti tarptautinį saugumą.
Pagal bendrą užsienio ir saugumo politiką vykdomi keturių rūšių veiksmai:

(312)
(313)



civilinės misijos, vykdomos siekiant remti stabilumą ir didinti atsparumą, stiprinant teisinę valstybę
nestabilioje aplinkoje strateginiu ir veiklos lygmenimis;



Europos Sąjungos specialiųjų įgaliotinių darbas: jie padeda vykdyti ES politiką ir siekti jos interesų
neramumų paliestuose regionuose ir valstybėse ir aktyviai prisideda prie pastangų stiprinti taiką,
remti stabilumą ir teisinę valstybę;

SWD(2017) 604 final, https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/swd-mid-term-review-eidhr_en_0.pdf.
COM(2018) 460.
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operatyvūs veiksmai (314) ir parama Europos saugumo ir gynybos koledžui (315);



projektai, vykdomi kovojant su masinio naikinimo ginklų platinimu (įskaitant jų tiekimo mechanizmus),
taip pat su neteisėtu kitų įprastinių ginklų plitimu ir neteisėta prekyba jais; šiuo tikslu visų pirma
remiama daugiašalė veikla.

Kad bendra užsienio ir saugumo politika būtų veiksminga, ES turi būti pasirengusi greitai ir lanksčiai reaguoti į
kylančias grėsmes jos strateginiams interesams, todėl veiksmų neįmanoma programuoti iš anksto – dėl jų
pobūdžio neretai pranešama apie konkrečius veiksmus per labai trumpą terminą, jų įgyvendinimo laikotarpiai
yra trumpi ir juos gali reikėti vėliau pritaikyti, pratęsti arba panaikinti, atsižvelgiant į kintančius poreikius ir
prioritetus vietoje.

Įgyvendinimas ir naujausi pasiekimai
2018 m. visiems bendros užsienio ir saugumo politikos veiksmų įsipareigojimams skirta 369,9 mln. EUR suma.
2014–2018 m. laikotarpiu vykdyta 13 atskirų civilinių misijų, apėmusių įvairių etapų veiklą, ir dirbo 11
Europos Sąjungos specialiųjų įgaliotinių (įgaliotinis Afganistane baigė veiklą 2018 m.) (316).
Naujausia civilinė misija yra 2017 m. spalio mėn. pradėta ES patariamoji misija Irake. Per šią ES patariamąją
misiją i) Irako valdžios institucijoms strateginiu lygmeniu teikiama patarimų ir specialiųjų žinių dėl Irako
nacionalinės saugumo programos ir susijusių planų civilinių aspektų; ii) vertinamos tolesnio ES dalyvavimo
galimybės ir iii) ES delegacijai padedama koordinuoti ES ir valstybių narių paramą. Per šią misiją teikiant
paramą Irako kovos su organizuotu nusikalstamumu strategijai, suteikti įgaliojimai apima ir tam tikrus
kultūros paveldo apsaugos aspektus. Šios misijos įgaliojimų laikotarpis 2018 m. spalio mėn. pratęstas dar 18
mėnesių (317).
Be to, pagal bendrą užsienio ir saugumo politiką remiamais projektais skatinamas nusiginklavimas,
masinio naikinimo ginklų neplatinimas ir ginklų eksporto kontrolė. 2014–2018 m. laikotarpiu buvo
pradėti 29 įvairūs ginklų neplatinimo ir nusiginklavimo projektai ir dar 22 projektai užbaigti (318).

Vertinimas
Bendra užsienio ir saugumo politika ir toliau bus viena pagrindinių priemonių, naudojamų įgyvendinant
visuotinę ES užsienio ir saugumo politikos strategiją pagal būsimą daugiametę finansinę programą.
Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai, pritariant Komisijai, pateikė
pasiūlymą dėl Europos taikos priemonės (319) laikotarpiu po 2020 m.: tai yra nebiudžetinis fondas (sukurtas ne
pagal daugiametę finansinę programą), kuriam skiriama 10,5 mlrd. EUR 7 metų laikotarpiu, atitinkančiu
būsimosios daugiametės finansinės programos laikotarpį. Šia iniciatyva siekiama didinti ES gebėjimą pagal
bendrą užsienio ir saugumo politiką finansuoti operatyvinius veiksmus, kurie yra karinio arba gynybinio
pobūdžio ir todėl negali būti finansuojami iš ES biudžeto (320).
Siūloma pagal Europos taikos priemonę imtis šių veiksmų:

(314)
(315)
(316)
(317)
(318)
(319)
(320)



finansuoti bendras išlaidas vykdant ES karines operacijas pagal bendrą saugumo ir gynybos politiką;



prisidėti prie kitų tarptautinių veikėjų vadovaujamų karinių taikos paramos operacijų finansavimo;

Kaip nustatyta Europos Sąjungos sutartyje (28 straipsnis), https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LT/TXT/?uri=CELEX%3A12016M028.
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/4369/european-security-and-defence-college-esdc_en
Bendros užsienio ir saugumo politikos programos suvestinė, p. 2.
Bendros užsienio ir saugumo politikos programos suvestinė, p. 4.
Bendros užsienio ir saugumo politikos programos suvestinė, p. 2.
Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymas Tarybai, pritariant Komisijai, dėl Tarybos
sprendimo, kuriuo sukuriama Europos taikos priemonė.
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/46331/new-european-peace-facility-worth-%E2%82%AC105-billionbolster-international-security_en
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imtis platesnio masto veiksmų, kuriais siekiama remti šalių partnerių ginkluotąsias pajėgas, teikiant
joms su infrastruktūra ar įranga susijusią arba karinę pagalbą, taip pat pagal ES bendrą užsienio ir
saugumo politiką vykdyti kitus karinio ar gynybinio pobūdžio operatyvinius veiksmus, kai dėl to
nusprendžia Taryba.

Priemonė, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos
Programos tikslai
Pagal priemonę, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos, teikiama greita ir trumpalaikė parama šalyse arba
regionuose, kuriuose prasideda arba vyksta krizės. Be to, teikiama labiau ilgalaikė parama konfliktų
prevencijos, taikos stiprinimo ir pasirengimo krizėms veiklai, taip pat veiklai, kuria siekiama šalinti
pasaulinio ir tarpregioninio masto grėsmes bei naujai atsirandančias grėsmes.

Įgyvendinimas ir naujausi pasiekimai
2018 m. ES, taikydama priemonę, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos, toliau reagavo į krizes
Europoje, Afrikoje, Artimuosiuose Rytuose, Azijoje, Pietų ir Šiaurės Amerikoje (321). Tam skirta iš viso
360 mln. EUR – 254,1 mln. EUR iš šios sumos pagal trumpalaikio reagavimo į krizes komponentą ir
33,7 mln. EUR pagal struktūrinio taikos stiprinimo komponentą. Tos 254,1 mln. EUR lėšos panaudotos
reagavimui į krizes ir jų prevencijai visame pasaulyje, tiesiogiai atsižvelgiant į ES politikos prioritetus ir
aprėpiant įvairias temines sritis, įskaitant stabilizavimą ir saugumo reformą, tarpininkavimą, dialogą ir
pasitikėjimo stiprinimą, rinkimus ir politinę pertvarką, taip pat kovą su terorizmu ir smurtinio ekstremizmo
prevenciją (322).
2018 m. pradėtas pirmas ES finansuojamas projektas pagal priemonę, kuria prisidedama prie stabilumo
ir taikos, Sirijos šiaurės rytų teritorijose, Tarptautinės koalicijos išvaduotose nuo „Da'esh“. Kovos su minomis
(10 mln. EUR) projektu siekiama gerinti fizinio saugumo sąlygas ir lengvinti naudojimąsi žeme ir
infrastruktūra, be kita ko, vykdant grįžusiųjų asmenų, perkeltųjų asmenų ir priimančiųjų bendruomenių
švietimą apie minų pavojų. Tai – pirma nehumanitarinio pobūdžio ES intervencija šioje teritorijoje nuo
konflikto pradžios (323).
ES tebekelia susirūpinimą padėtis Centrinės Afrikos Respublikoje. Per 2018 m. pagal šią priemonę
40,5 mln. EUR papildomų lėšų skirta tolesnei ES intervencijai šioje šalyje. Šiuo finansavimu suteikta nauja ir
tvari paskata taikos procesui, kuriam 2017 m. pabaigoje grėsė žlugimas. Tai atgaivino viltį, kad pavyks
derybomis susitarti dėl ugnies nutraukimo ir pasiekti visapusišką politinį susitarimą, ir 2018 m. pabaigoje jau
buvo galima pradėti to tikėtis (324).
Be to, 2018 m. buvo pirmieji metai, kuriais vykdyti pajėgumų stiprinimo remiant saugumą ir vystymąsi
veiksmai, visų pirma ten, kur kyla didelė grėsmė valstybės institucijų veikimui. Aštuoni tokie veiksmai pradėti
Malyje, Centrinės Afrikos Respublikoje, Somalyje ir Libane (325).

Vertinimas
Atlikus vertinimą (326) padaryta išvada, kad šia priemone sėkmingai siekiama jos tikslų. Dėl reagavimo į krizes
priemonių nustatyta, kad įvykdyti pagal šį komponentą prisiimti įsipareigojimai, gauta svarbių rezultatų ir jis
yra tinkamas reagavimui ir lankstus, turint omenyje, kaip greitai keičiasi taikos ir saugumo padėtis. Ši
(321)
(322)
(323)
(324)
(325)
(326)

Priemonės, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos, programos suvestinė, p. 2.
Užsienio politikos priemonių tarnyba, 2018 m. metinė veiklos ataskaita, p. 25.
Priemonės, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos, programos suvestinė, p. 3.
Priemonės, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos, programos suvestinė, p.3.
Priemonės, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos, programos suvestinė, p.2.
Priemonės, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos, laikotarpio vidurio vertinimas, SWD(2017)607.

138

2018 m. metinė valdymo ir veiklos rezultatų ataskaita

priemonė suteikė ES galimybę labai prisidėti šalinant grėsmes tarptautinei ir ES taikai ir saugumui, kovojant
tiek su esamomis, tiek su naujai atsirandančiomis visuotinėmis grėsmėmis. Ji suteikė galimybių naudotis
platesnio masto politinių mainų platforma sprendžiant svarbiausius saugumo politikos klausimus kartu su
šalių paramos gavėjų vyriausybėmis ir instituciniais partneriais.
Vertinime pabrėžiama, kad ES pajėgumas greitai reaguoti į nenumatytus įvykius ir spręsti svarbiausias
saugumo problemas visame pasaulyje turi būti toliau stiprinamas pagal bet kokias būsimas išorės veiksmams
skirtas priemones (327). Todėl Komisija siūlo pagal būsimą daugiametę finansinę programą, vadovaujantis
visapusišku požiūriu, sujungti kelias išorės veiksmų priemones į integruotą kaimynystės, vystymosi ir
tarptautinio bendradarbiavimo priemonę (328), kuri, be kita ko, suteiktų lankstumo tikslingai skirti išteklius ten,
kur jų labiausiai reikia, keičiantis tarptautinei padėčiai (329).

Bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis partnerystės priemonė
Bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis partnerystės priemonė – pirmoji priemonė, specialiai skirta ES
strateginiams interesams remti visame pasaulyje, stiprinant jos išorės strategijas, politiką ir veiksmus.
Keturi pagrindiniai šios priemonės tikslai:


teikti politinę paramą ir reaguoti į pasaulio problemas;



realizuoti tarptautinį strategijos „Europa 2020“ aspektą;



gerinti patekimą į rinką ir didinti prekybos, investicijų bei verslo galimybes ES įmonėms;



skatinti viešąją diplomatiją ir akademinį bendradarbiavimą.

ES yra sudariusi daug tarptautinių susitarimų su šalimis partnerėmis visame pasaulyje, todėl gali daryti įtaką
daugelyje tarptautinių santykių sričių. Sutelkdama visų savo valstybių narių pajėgas pagal bendrą politiką ir
strategijas, ES turi pakankamai įtakos, kad galėtų spręsti pasaulines problemas (330).
Veiksmams pagal partnerystės priemonę 2018 m. skirta 126,9 mln. EUR biudžeto lėšų (331). Galima išskirti tris
pagrindines finansuojamos veiklos kategorijas:


mainai, renginiai, dalijimasis žiniomis;



kompetencija, techninė pagalba;



rėmimas, informavimas, dalyvavimas (332).

Atliekant šio vertinimo pagalbinį tyrimą (333) gauta įrodymų, kad ši partnerystės priemonė atliko dažnai
lemiamos reikšmės vaidmenį padėdama didinti ir atverti bendradarbiavimo ir dialogo tarp ES ir trečiųjų šalių
galimybes. Šios priemonės vertinimu (334) nustatyta, kad ji turi ES interesus atitinkantį poveikį politikai bei
politiniams procesams šalyse partnerėse ir ja padedama plėtoti abipusiškai naudingus santykius su šiomis
šalimis (335).
Ši partnerystės priemonė bus integruota į naują kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo
priemonę (336) pagal būsimą daugiametę finansinę programą, ir taip bus užtikrintas didesnis ES išorės politikos
rėmimo nuoseklumas bei efektyvumas.

(327)
(328)
(329)
(330)
(331)
(332)
(333)
(334)
(335)
(336)

Priemonės, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos, laikotarpio vidurio vertinimas, SWD(2017)607, p. 22.
Pasiūlymas dėl Reglamento dėl Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės, COM(2018) 460.
Pasiūlymas dėl Reglamento dėl Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės, COM(2018) 460, p. 2.
Partnerystės priemonės programos suvestinė, p. 1.
Partnerystės priemonės programos suvestinė, p. 2.
Partnerystės priemonės programos suvestinė, p. 2.
Partnerystės priemonės (nuo 2014 m. iki 2017 m. vidurio) išorės vertinimas, p. 48.
Bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis partnerystės priemonės laikotarpio vidurio vertinimas, SWD(2017)608.
Užsienio politikos priemonių tarnyba, 2018 m. metinė veiklos ataskaita, p. 46.
Pasiūlymas dėl Reglamento dėl Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės, COM(2018) 460.
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Bendradarbiavimas su Grenlandija
2014 m. Komisija su Grenlandijos vyriausybe susitarė dėl 2014–2020 m. Grenlandijos darnaus
vystymosi programavimo dokumento (337).
Šios programos tikslas – padėti siekti aukštesnio gyvenimo lygio geresniu švietimu, įgūdžių tobulinimu ir
žiniomis. Taip bus užtikrinama tolesnė Grenlandijos ekonominė pažanga vis labiau globalizuotoje pasaulio
ekonomikoje, sudarant kvalifikuotų žmonių kritinę masę ir kuriant konkurencingą darbo jėgą. Pasiekus didesnį
darbingo amžiaus gyventojų produktyvumą, bus sumažintas didėjantis spaudimas viešiesiems finansams dėl
pagyvenusių žmonių dalies didėjimo. Be to, aukštą išsilavinimą turinti ir kvalifikuota darbo jėga sumažins
ekonominę priklausomybę nuo kai kurių sektorių, ji yra reikalinga naujų perspektyvių sektorių kūrimui ir
įtraukiam augimui.
ES bendradarbiavimas su užjūrio šalimis ir teritorijomis, įskaitant Grenlandiją, bus tęsiamas pagal būsimą
daugiametę finansinę programą (338) ir derinamas su veiksmais, vykdomais pagal Kaimynystės, vystymosi ir
tarptautinio bendradarbiavimo priemonę.

Finansinės paramos priemonė Kipro turkų bendruomenės ekonominei
plėtrai skatinti
Šia priemone palengvinamas Kipro susivienijimas, skatinant a) turkų kilmės kipriečių bendruomenės
ekonominį vystymąsi, b) ekonominę salos integraciją, c) geresnius ryšius tarp abiejų bendruomenių ir su ES ir
d) atitinkamų ES teisės aktų parengimą po to, kai bus visapusiškai politiškai išspręstas Kipro klausimas.
Komisija susidūrė su tam tikrais sunkumais įgyvendindama (339) šią programą: tai, pavyzdžiui, tarptautiniu
mastu nepripažintas paramos gavėjos (turkų kilmės kipriečių bendruomenės) statusas, menka lėšų
panaudojimo geba ir ginčai su rangovais. Nepaisant to, 2018 m. užbaigti didelio masto infrastruktūros darbai,
dėl kurių sutartys sudarytos daugiausia 2009 m. Bus daromos tolesnės investicijos į infrastruktūrą, daug
dėmesio skiriant aplinkai ir abiem Kipro bendruomenėms. Toliau remiamas privačiojo sektoriaus stiprinimas ir
darbo rinkos priemonės, ypač daug dėmesio skiriant inovacijoms ir įsidarbinamumo didinimui. Taip pat
imamasi konkrečių priemonių siekiant likviduoti gyvūnų ligas ir gerinti maisto saugos standartus.
Šiuo metu vykdomas šios pagalbos programos 2013–2018 m. laikotarpiu vertinimas, kurį numatoma užbaigti
iki 2019 m. pabaigos.
Šią programą numatoma tęsti pagal būsimą daugiametę finansinę programą, kad Kipro susivienijimas būtų
palengvintas skatinant turkų kilmės kipriečių bendruomenės ekonominį vystymąsi.

Bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje priemonė
Bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje priemone (340) padedama skatinti tarptautinių sutarčių ir
konvencijų įgyvendinimą, taip pat patvirtinti aukščiausius saugos standartus, papildant darbą ES viduje. Taip
pat skatinama perimti acquis communautaire (Sąjungos acquis) visame pasaulyje ir remiamas
bendradarbiavimas branduolinės saugos srityje. Bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje priemonė yra
vienintelė speciali Europos Sąjungos priemonė, skirta branduolinės saugos klausimams spręsti šalyse
partnerėse ir papildanti kitas išorės finansavimo priemones, pavyzdžiui, pagal kaimynystės politiką. Ji apima
(337)
(338)
(339)
(340)

Jis pasirašytas 2014 m. spalio 28 d., po to, kai 2014 m. kovo 14 d. priimtas Tarybos sprendimas 2014/137/ES dėl Europos
Sąjungos ir Grenlandijos bei Danijos Karalystės santykių.
COM(2018) 461.
Finansinės pagalbos turkų kilmės kipriečiams programos suvestinė, p. 2.
2013 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 237/2014, kuriuo nustatoma bendradarbiavimo branduolinės saugos
srityje priemonė.
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bendradarbiavimą ir dėl branduolinės saugos garantijų – tai yra itin svarbi pasaulinės ginklų neplatinimo
politikos dalis.
Vienas svarbiausių pasiekimų yra susijęs su saugiu radioaktyviųjų atliekų tvarkymu. Siekiant, kad
Černobylio avarijos vieta būtų aplinkosauginiu požiūriu stabili ir saugi, 2016 m. lapkričio 29 d. pasiektas
svarbus orientacinis tikslas – pastatyta nauja 1986 m. balandžio mėn. sunaikinto branduolinio reaktoriaus
saugaus izoliavimo konstrukcija. Naujasis saugus apvalkalas yra didžiulė arkos pavidalo struktūra, dengianti
pažeistą Černobylio elektrinės 4-ąjį bloką, kad į aplinką nebepatektų radioaktyviosios taršos. Naujasis saugus
apvalkalas taip pat sumontuotas su nuotoliniu būdu valdoma įranga, numatoma naudoti galutinai pašalinant
pažeistą reaktorių ir radioaktyviąsias medžiagas. Šis svarbus projekto orientacinis tikslas pasiektas bendromis
Europos Sąjungos, Ukrainos, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko ir tarptautinės bendruomenės
pastangomis. Bendros šio projekto išlaidos siekia apie 1,5 mlrd. EUR, ir daugiau kaip 430 mln. EUR iš šių lėšų
skyrė ES (pagal techninės paramos programą, kuria skatinami partnerystės ryšiai tarp ES, Nepriklausomų
valstybių sandraugos ir Gruzijos (TACIS) (341) (210 mln. EUR), ir bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje
(220 mln. EUR) programas).
Komisija pasiūlė pagal 2021–2027 m. daugiametę finansinę programą sukurti Euratomo sutartimi pagrįstą
Europos branduolinės saugos priemonę, kuri papildytų Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio
bendradarbiavimo priemonę (342).

Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonė
Turkija šiuo metu yra priėmusi beveik 4 mln. pabėgėlių, ir ES yra įsipareigojusi padėti Turkijai spręsti su tuo
susijusius uždavinius. Pagal ES pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonę valdoma iš viso 6 mlrd. EUR lėšų
(3 mlrd. EUR 2016–2017 m. laikotarpiu ir 3 mlrd. EUR 2018–2019 m.) ir taip sukuriamas bendras
koordinavimo mechanizmas siekiant užtikrinti, kad būtų visapusiškai ir suderintai tenkinami pabėgėlių ir
priimančiųjų bendruomenių Turkijoje poreikiai. Pagrindinės tikslinės sritys – humanitarinė pagalba, švietimas,
sveikata, savivaldos infrastruktūra ir socialinė ekonominė parama. Pagal šią priemonę skiriami finansavimo
įnašai iš ES biudžeto, daugiausia pagal humanitarinės pagalbos programą ir Pasirengimo narystei paramos
priemonę, taip pat valstybių narių įnašai.
2016–2017 m. laikotarpiu skirtos 3 mlrd. EUR lėšos buvo visiškai paskirstytos pagal sutartis 72 projektams,
kurie įgyvendinti ir pasiekta realių rezultatų. Švietimo srityje 300 mln. EUR dotacija panaudota
bendradarbiaujant su Turkijos nacionalinio švietimo ministerija. Ja padėta įtraukti vaikus iš Sirijos į Turkijos
švietimo sistemą, suteikiant galimybę gauti išsilavinimą daugiau kaip 600 000 vaikų. Ši parama toliau
teikiama ir pagal antrąją priemonės dalį, ir pasirašyta sutartis su nacionalinio švietimo ministerija dėl naujo
projekto, kurio vertė 400 mln. EUR.
Pagal šią priemonę suteikta 300 mln. EUR pagalbos lėšų siekiant užtikrinti, kad pabėgėliai galėtų naudotis
sveikatos priežiūros paslaugomis. Suteikta daugiau kaip 4 mln. pirminės sveikatos priežiūros konsultacijų
ir paskiepyta daugiau kaip 500 000 Sirijos pabėgėlių vaikų. Be to, dabar veikia 143 migrantų sveikatos
centrai, kuriuose dirba daugiau kaip 2 000 darbuotojų. Pagal šią priemonę bus toliau teikiama pagalba
sveikatos, švietimo ir savivaldos infrastruktūros srityse ir socialinė ekonominė parama, ypač daug dėmesio
skiriant geresnėms pabėgėlių pragyvenimo galimybėms Turkijoje. 1,5 mln. pažeidžiamiausių pabėgėlių kas
mėnesį pervedami pinigai pagal neatidėliotinos minimalios socialinės apsaugos sistemą (343).
115 mln. asmenų pagal
neatidėliotinos minimalios socialinės
apsaugos sistemą gavo
paramą, kuria siekiama tenkinti
(341)
(342)
(343)

4 500 turkų kalbos mokytojų,
įdarbintų 23 provincijose, mokė
kalbos daugiau kaip 400 000 vaikų

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-92-54_en.htm
COM(2018) 462.
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/frit_factsheet.pdf
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būtiniausius poreikius
470 000 vaikų lankė mokyklą, o jų
šeimos gavo paramą pagal sąlyginio
pinigų pervedimo švietimui programą

Siekiant tenkinti švietimo poreikius
šiuo metu statomos 136 naujos
mokyklos

Suteikta daugiau kaip 1,2 mln.
konsultacijų prieš gimdymą

Daugiau kaip 60 000 mokinių lankė
pamokas, skirtas mokslo spragoms
užpildyti ir žinioms papildyti

Daugiau kaip 635 000 Sirijos
pabėgėlių vaikų įgijo galimybę gauti
išsilavinimą

Beveik 67 500 vaikų naudojosi
mokykliniu transportu

ES bendradarbiavimas su Turkija taip pat padėjo sumažinti neteisėto ir nesaugaus ES sienos kirtimo atvejų ir
žuvusiųjų jūroje skaičių.
Audito Rūmai savo specialiojoje ataskaitoje dėl Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės (344) ištyrė, ar pagal šią
priemonę veiksmingai teikta parama pabėgėliams Turkijoje; daugiausia dėmesio skirta šios priemonės
pirmosios dalies valdymui ir rezultatams, pasiektiems humanitarinės paramos srityje. Audito Rūmai nustatė,
kad pagal šią priemonę buvo greitai sutelkti reikalingi ištekliai siekiant skubiai reaguoti į pabėgėlių krizę,
tačiau nevisiškai pasiektas jos tikslas veiksmingai koordinuoti šį reagavimą.

Išorės veiksmų garantijų fondas
Išorės veiksmų garantijų fondo finansuojamos skolinimo operacijos yra susijusios su trimis skirtingomis
priemonėmis: išorės skolinimo įgaliojimu, pagal kurį garantija iš ES biudžeto suteikiama Europos investicijų
bankui, Euratomo išorės skolinimu ir ES makrofinansinės paramos paskolomis trečiosioms šalims. Lėšos į šį
fondą pervedamos iš ES biudžeto, ir jo pastovus dydis turi sudaryti tam tikrą paskolų ir garantuotų paskolų
negrąžintos sumos dalį (dabar šis tikslinis dydis yra 9 proc.)
Pagal makrofinansinės paramos (345) programas (346) teikiama finansinė parama šalims partnerėms,
patiriančioms mokėjimų balanso krizę, kuriose įgyvendinama Tarptautinio valiutos fondo programa. Ši parama
teikiama daugiausia vidutinės trukmės ir ilgalaikėmis paskolomis, kurios kartais derinamos su dotacijomis.
Makrofinansinės paramos tikslas – atkurti tvarią išorinę finansinę padėtį, kartu skatinant ekonominius
koregavimus ir struktūrines reformas. Lėšų išmokėjimas susiejamas su konkrečių politikos sąlygų (nurodytų
susitarimo memorandume ir abipusiškai sutartų su šalimi paramos gavėja) įvykdymu ir sėkmingai atliktomis
peržiūromis.
2018 m. Komisija pateikė du naujus pasiūlymus dėl teisės aktų dėl makrofinansinės paramos operacijų;
Parlamentas ir Taryba juos priėmė 2018 m. Tos operacijos yra „Gruzija II“ (45 mln. EUR, įskaitant 10 mln. EUR
dotacijų) ir „Ukraina IV“ (1 mlrd. EUR paskolų). Abiem atvejais pirmosios dalies išmokėjimas atliktas vienu
kartu 2018 m. gruodžio mėn.: operacijai „Gruzija II“ – 15 mln. EUR, „Ukraina IV“ – 500 mln. EUR.
Europos investicijų banko išorės skolinimo įgaliojimo tikslas – remti privačiojo sektoriaus plėtrą tikslinėse
trečiosiose šalyse, socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtrą, klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą
(344)
(345)
(346)

Specialioji ataskaita Nr. 27/2018 „Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonė: naudinga parama, tačiau būtini patobulinimai siekiant
užtikrinti, kad lėšos būtų racionaliau naudojamos“; https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_27/SR_TRF_LT.pdf.
Išsamiau apie makrofinansinę pagalbą: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policycoordination/international-economic-relations/macro-financial-assistance-mfa-non-eu-partner-countries_en#documents.
Kiekviena makrofinansinės paramos programa yra pagrįsta ad hoc teisėkūros sprendimu (paprastai tai yra Europos Parlamento ir
Tarybos bendras sprendimas pagal įprastą teisėkūros procedūrą). Dotacijos finansuojamos iš ES biudžeto.
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prie jos, taip pat ilgalaikį ekonominį atsparumą migracijos aplinkybėmis. 2018 m. Europos investicijų bankas
pasirašė sutartis dėl projektų, kurių bendra suma 4,5 mlrd. EUR.
Makrofinansinės paramos ex post vertinimų ataskaitose (347) ir Europos investicijų banko išorės skolinimo
įgaliojimo laikotarpio vidurio peržiūroje (348) padaryta išvada, kad išorės finansavimo priemonės apskritai
atitinka paskirtį ir yra teigiamų tendencijų, rodančių, kad sėkmingai įgyvendinami tikslai. Iš šių ataskaitų
matyti, kad išorės finansavimo priemonėms reikia daugiau išteklių, nes jomis teikiamos finansinės galimybės
jau yra išnaudotos.
Atsakydama į šią laikotarpio vidurio peržiūrą, taip pat atsižvelgdama į labai padidėjusį neteisėtai atvykti į
Europą bandančių migrantų skaičių, Komisija pasiūlė išorės investicijų planą, pagal kurį būtų šalinamos
pagrindinės migracijos iš ES kaimyninių šalių priežastys; jį sudaro Europos darnaus vystymosi fondas ir išorės
skolinimo įgaliojimo kiekybiniai bei kokybiniai pakeitimai. Komisija toliau tuo remsis pagal būsimąją
daugiametę finansinę programą. Naujasis „Europos darnaus vystymosi fondas +“ turėtų būti laikomas
integruotu finansiniu paketu, užtikrinančiu finansavimo pajėgumą visame pasaulyje dotacijų, biudžeto
garantijų ir finansinių priemonių forma. Iš šio fondo turėtų būti remiamas Išorės investicijų planas ir
sujungiamos derinimo ir biudžeto garantijų operacijos, kurioms taikoma išorės veiksmų garantija, įskaitant
operacijas, aprėpiančias su skolinimo operacijomis susijusią valstybės riziką, kurios anksčiau buvo vykdomos
pagal Europos investicijų bankui suteiktą išorės skolinimo įgaliojimą. Atsižvelgiant į jo vaidmenį pagal ES
sutartis ir patirtį, įgytą pastaraisiais dešimtmečiais remiant ES politiką, Europos investicijų bankas ir toliau
turėtų būti Komisijos įprastas partneris vykdant operacijas pagal išorės veiksmų garantiją.

ES civilinės saugos mechanizmas
Sąjungos civilinės saugos mechanizmo tikslas yra remti, koordinuoti ir papildyti valstybių narių vykdomus
nelaimių valdymo koordinavimo veiksmus, siekiant patobulinti gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių
prevencijos, pasirengimo joms ir reagavimo į jas sistemas. Šia programa pagal visapusišką požiūrį, apimantį
nelaimių prevenciją, parengtį ir reagavimą, siekiama mažinti žmonių mirčių skaičių ir žalą aplinkai bei
materialinius nuostolius, patiriamus dėl nelaimių. Valstybės narės sudaro savanorišką išteklių ir ekspertų
telkinį ir yra pasirengusios siųsti juos dalyvauti ES civilinės saugos misijose.

(347)
(348)

Visi ex post vertinimai paskelbti Ekonomikos ir finansų reikalų generalinio direktorato svetainėje:
https://ec.europa.eu/info/evaluation-reports-economic-and-financial-affairs-policies-and-spending-activities_en.
Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Sprendimo Nr. 466/2014/ES taikymo, susijusio su Europos investicijų bankui
suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti,
laikotarpio vidurio peržiūros, COM(2016) 584 final, 2016 m. rugsėjo 14 d.
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Pagal ES civilinės saugos mechanizmą vykdyti reagavimo
veiksmai 2018 m.:
17 dalyvaujančių valstybių įnešė indėlį reaguojant į 20 ekstremaliųjų situacijų
Ištekliai ir kompetencija

Materialinė pagalba

Daugiau kaip 500 ugniagesių

1 728 laikinos pastogės reikmenų rinkiniai

30 ES civilinės saugos mechanizmo (ESCSM)
ekspertų

Palapinės ir laikina pastogė 8 500 žmonių

9 Reagavimo į nelaimes koordinavimo centro
(RNKC) ryšių palaikymo pareigūnai

2,2 mln. vandens gryninimo tablečių

11 gaisrų gesinimo lėktuvų

Iš lėktuvų nuleista 24 mln. litrų vandens
atsargų

6 gaisrų gesinimo sraigtasparniai

76 elektros generatoriai

2 vandens gryninimo įrangos moduliai

2 mln. litrų išgryninto vandens

2 pervežimo autobusai-izoliatoriai,
naudojami dėl Ebolos virusinės ligos

13 konteinerių ir modulių

2018 m. gauta 11 prašymų už ES ribų suteikti pagalbą dėl staiga prasidėjusių ir didelio masto ekstremaliųjų
situacijų. Šiuo mechanizmu palengvintas pagalbos teikimas ir ekspertų siuntimas į Bangladešą, Gvatemalą,
Indiją, Indoneziją, Kolumbiją, Kongo Demokratinę Respubliką, Nigeriją ir Papua Naująją Gvinėją (349).

(349)

Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijų generalinis direktoratas, 2018 m. metinė veiklos ataskaita, p. 30.
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ES civilinės saugos mechanizmas – pagalbos prašymai 2018 m.

Bangladešas
Parengtis ir prevencija

Indonezija
Lapkričio mėn.

Bulgarija
Jūros tarša

Miškų gaisrai
Potvyniai

Papua Naujoji Gvinėja

Pilietiniai neramumai
Epidemija

Žemės drebėjimas

Gegužės mėn.
Gegužės, rugpjūčio mėn.

Prancūzija

Vasario mėn.

Parengtis ir prevencija
Miškų gaisrai

Balandžio mėn.
Rugpjūčio mėn.

Rumunija
Liepos mėn.

Gvatemala
Ugnikalnio išsiveržimas

Rugsėjo mėn.

Portugalija
Spalio mėn.

Graikija
Miškų gaisrai

Liepos mėn.

Nigerija
Balandžio, gegužės mėn.

Kongo Demokratinė Respublika

Jūros tarša

Spalio mėn.

Latvija
Rugpjūčio mėn.

Kolumbija
Ekologinė nelaimė

Žemės drebėjimas

Medicinos pagalba

Kovo mėn.

Švedija
Birželio mėn.

Miškų gaisrai

Birželio, liepos mėn.

Indija
Potvyniai

Rugsėjo mėn.

Šaltiniai: ECHO, Komisijos geografinė informacinė sistema (GISCO).

Už ES ribų ES civilinės saugos mechanizmas gali padėti užpildyti svarbias reagavimo į ekstremaliąją situaciją
spragas tokiais atvejais, kai neįmanoma pasiųsti visų humanitarinės pagalbos pajėgų ir (arba) kai reikia
specialios techninės kompetencijos ar išteklių. Be to, pagal ES civilinės saugos mechanizmą siunčiamų civilinės
saugos ekspertų atliekami vertinimai gali būti naudingi sudarant platesnes atsigavimo po nelaimių programas.
Taikant ES civilinės saugos mechanizmą svarbu užtikrinti pusiausvyrą tarp poreikio, kad šis mechanizmas būtų
Europos šalių tarpusavio pagalbos teikimo po gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių sistema, ir siekio, kad jis
taptų sudėtingesne priemone, kurią naudojant būtų galima teikti pagalbą per įvairaus pobūdžio ir pasaulinio
masto krizes (350). Šiuo tikslu mechanizmas sustiprintas (351) siekiant užtikrinti geresnį ES intervencijų ir
Jungtinių Tautų veiksmų koordinavimą.

(350)

Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (2014–2016 m.) tarpinis vertinimas, SWD(2017) 0287, p. 19.
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Specialios priemonės
Specialios priemonės kuriamos siekiant didinti finansinės programos lankstumą; tarp jų yra neatidėliotinos
pagalbos rezervas, lankstumo priemonė, ES solidarumo fondas ir Europos prisitaikymo prie globalizacijos
padarinių fondas.

Neatidėliotinos pagalbos rezervas
2018 m. neatidėliotinos pagalbos rezerve buvo sutelkta 372,2 mln. EUR lėšų, skirtų humanitarinio bei
civilinio krizių valdymo ir apsaugos operacijoms trečiosiose šalyse finansuoti. Juo naudotasi, pavyzdžiui,
finansuojant aprūpinimą vaistais ir maistu ir apsaugos teikimą Venesuelos gyventojams, nukentėjusiems nuo
šią šalį ištikusios krizės. Šiuo rezervu taip pat naudotasi finansuojant sveikatos priežiūrą, mitybos ir
aprūpinimo maistu saugumo užtikrinimą, sanitarijos priemones ir aprūpinimą vandeniu pabėgėlių rohinjų
stovyklose Bangladeše.
Pagal naująją daugiametę finansinę programą neatidėliotinos pagalbos rezervas bus toliau naudojamas
reaguojant į neeilines situacijas, kai prasidėjusios krizės neįmanoma įveikti vien ekstremaliosioms situacijoms
skirtu finansavimu pagal specialias programas. Jo taikymo sritis bus išplėsta, taigi šiuo rezervu bus galima
naudotis ir esant ekstremaliajai situacijai kurioje nors iš valstybių narių.

Lankstumo priemonė
Pagal lankstumo priemonę finansuojamos aiškiai nustatytos išlaidos, kurių neįmanoma padengti iš ES
biudžeto neviršijant daugiametėje finansinėje programoje nustatytos didžiausios metinės išlaidų sumos.
2018 m. šiai priemonei sutelkta 837,2 mln. EUR lėšų, daugiausia siekiant finansuoti skubias biudžeto
priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti ir finansuoti
pratęstą struktūrinių reformų rėmimo programą.
Pagal būsimą daugiametę finansinę programą Komisija siūlo supaprastinti šių priemonių naudojimo
procedūras ir padidinti lankstumo priemonės apimtį.

ES solidarumo fondas
Programos tikslai
Solidarumas – viena iš pagrindinių ES vertybių ir esminis Europos integracijos proceso principas. 2002 m.
įsteigtas Europos Sąjungos solidarumo fondas yra vienas iš konkrečiausių solidarumo su valstybėmis narėmis
ir šalimis, su kuriomis vyksta derybos dėl stojimo į ES, įrodymų. Šis fondas gali būti naudojamas esant
didelėms nacionalinio ar regioninio masto gaivalinėms nelaimėms (žemės drebėjimams, potvyniams,
sausroms, miškų gaisrams, audroms ir kt.), finansuojant skubios pagalbos priemones nuo pat pirmos nelaimės
dienos, pavyzdžiui, atkuriant pagrindinės infrastruktūros veikimą, suteikiant laikiną apgyvendinimą,
finansuojant gelbėjimo tarnybų pagalbą nukentėjusiems gyventojams, užtikrinant prevencinės infrastruktūros
saugumą ir atliekant išvalymo darbus.

(351)

Sprendimas (ES) 2019/420, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo,
16 straipsnio 2 dalis.
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Įgyvendinimas ir naujausi pasiekimai
Nuo ES solidarumo fondo įsteigimo 2002 m. suteikta parama reaguojant į daugiau kaip 80 nelaimių, įskaitant
potvynius, miškų gaisrus, žemės drebėjimus, audras ir sausras. ES solidarumo fondo parama suteikta skubios
pagalbos ir atstatymo veiksmams 24 šalyse. Tam skirta daugiau kaip 5 mlrd. EUR lėšų.
2018 m. toliau teikta gyvybiškai svarbi ES solidarumo fondo parama, kuria papildyta finansinė pagalba ir
kartu aiškiai ir realiai parodytas Europos solidarumas su nukentėjusiomis bendruomenėmis.

46,5 mln. EUR

49,2 mln. EUR 3,2 mln. EUR 3,8 mln. EUR

12,3 mln. EUR

Prancūzija

Portugalija

Graikija

Lenkija

Sen Marteno ir
Gvadelupos regionams,
nukentėjusiems nuo
uraganų „Irma“ ir „Maria“

Po vasaros miškų gaisrų
2017 m. spalio mėn.

Po 2017 m. žemės
drebėjimo

Po 2017 m.
rugpjūčio mėn. audrų ir
liūčių

Ispanija

16,9 mln. EUR

2,3 mln. EUR

17,7 mln. EUR

Lietuva

Bulgarija

Latvija

Po 2017 m.
liūčių ir potvynių

Po audrų ir potvynių
2017 m. spalio mėn.

Po stichinio potvynio
2017 m.

Iš viso 151,9 mln. EUR
2018 m. suteikta iš viso 152 mln. EUR (352) aštuonioms valstybėms narėms, kad jos galėtų finansuoti
skubios pagalbos ir atstatymo darbus, susijusius su pagrindine infrastruktūra, pagalba gyventojams,
aprūpinimu laikinu būstu, kultūros paveldo apsauga ir išvalymo darbais. 2018 m. parama teikta daugiausia dėl
gaivalinių nelaimių, įvykusių praėjusiais metais, – taip buvo dėl uraganų „Irma“ ir „Maria“ Prancūzijos užjūrio
regionuose Sen Martene ir Gvadelupoje, žemės drebėjimų Graikijos Lesbo ir Koso salose, potvynių Latvijoje ir
Lietuvoje ir miškų gaisrų Portugalijoje ir Ispanijoje.
2018 m. Komisija gavo keturis paramos prašymus: dėl 2017 m. pabaigos potvynių Burgase (Bulgarija); dėl
užsitęsusios sausros Kipre; dėl vasaros mėnesiais įvykusių potvynių Rumunijos šiaurės rytuose; dėl
ekstremalių orų reiškinių visoje Italijoje spalio ir lapkričio mėn. Bulgarija 2018 m. lapkričio mėn. gavo finansinį
2,3 mln. EUR įnašą. Kiti trys atvejai toliau vertinami 2019 m.
Solidarumo fondo teikiama parama padedama didinti valstybių narių ir regionų atsparumą ir pasirengti šalinti
gaivalinių nelaimių padarinius.

Vertinimas
Komisija, atlikusi savo pirmąjį ES solidarumo fondo vertinimą (353), apimantį 2002–2017 m. laikotarpį,
padarė išvadą, kad šio fondo misija sėkmingai įgyvendinama, taip pat teigiamai vertinamas pasirengimas iš jo
skirti papildomų finansinių išteklių. Be to, nustatyta, kad šis fondas skatina tolesnį nacionalinio viešojo
administravimo institucijų mokymąsi nelaimių rizikos valdymo srityje. Vertinimu nustatyta, kad į nacionalines
sistemas integruojant nelaimių rizikos valdymą, tikriausiai atsiras daugiau sąveikų ir taip bus pasiektas
veiksmingesnis įgyvendinimas.
Šiuo vertinimu nustatyta, kad Solidarumo fondas yra gebanti prisitaikyti ir lanksti priemonė, skirta ES
intervencijoms nelaimių atveju. ES lygmens mechanizmu, pagal kurį suteikiama išteklių kiekvienais metais,
(352)
(353)

2018 finansinių metų Europos Komisijos biudžeto ir finansų valdymo ataskaita (biudžeto III skirsnis): ataskaita pagal Finansinio
reglamento 249 straipsnį, 2019 m. kovo 29 d.
SWD (2019) 186 final, 2019 m. gegužės 15 d.
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užtikrinama, kad šio fondo parama galėtų būti teikiama net ir katastrofinių įvykių atveju, kaip matyti iš
rekordinio dydžio (daugiau kaip 1 mlrd. EUR) dotacijos, patvirtintos reaguojant į žemės drebėjimus Italijoje per
2016 ir 2017 m. Veiksmų lygmeniu toks lankstumas užtikrinamas suteikiant šalims paramos gavėjams
galimybę naudotis dotacija padengiant išlaidas atgaline tvarka, t. y. pagal projektus, kurie buvo pradėti ir
įgyvendinti dar prieš pradedant vietoje faktiškai naudoti Solidarumo fondo lėšas.
Kita vertus, vienas iš labiausiai kritikuojamų Solidarumo fondo bruožų yra ilgas laikotarpis iki dotacijos
suteikimo – jis iki šiol trunka vidutiniškai 1 metus. Pagal dabartinę reglamentavimo sistemą Solidarumo
fondas nėra skubioms intervencijoms nelaimių atveju skirta priemonė, ir reikia toliau diskutuoti, kaip būtų
galima spręsti jo lėšų panaudojimo laiko klausimą.
Ši solidarumo priemonė bus toliau naudojama ir papildyta keliomis naujomis funkcijomis, kurios padidins jos
įgyvendinimo lankstumą.

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas
Programos tikslai
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo parama teikiama atleistiems darbuotojams ir
savarankiškai dirbantiems asmenims, kurių veikla nutrūko dėl globalizacijos sukeltų esminių pasaulio prekybos
struktūrinių pokyčių arba dėl tebesitęsiančios pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės.

Įgyvendinimas ir naujausi pasiekimai (354)
2014–2018 m. laikotarpiu Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo parama teikta 49 062
remtiniems darbuotojams ir asmenims, kurie nesimoko ir nedirba (NEET), 27 skirtinguose
ekonomikos sektoriuose. Atleistų darbuotojų reintegracijos į darbo rinką lygis buvo pagerintas, palyginti su
ankstesniu 2007–2013 m. finansavimo laikotarpiu (nuo 49 proc. iki 56 proc.) (355). 2018 m. valstybės narės
gavo 27,7 mln. EUR lėšų, skirtų paramai atleistiems darbuotojams. Pavyzdžiui, 2018 m. parama teikta (356):


550 buvusių leidybos sektoriaus darbuotojų Graikijoje;



730 buvusių Portugalijos aprangos sektoriaus darbuotojų;



1 858 buvusiems „Air France“ darbuotojams;



2 285 buvusiems „Caterpillar“ darbuotojams Belgijoje;



646 buvusiems „Goodyear“ darbuotojams Vokietijoje;



303 buvusiems Ispanijos aprangos sektoriaus darbuotojams Galisijoje;



900 buvusių „Ericson“ darbuotojų Švedijoje.

Ši finansinė parama panaudota padedant šiems darbuotojams ieškoti naujo darbo, konsultuojant dėl karjeros,
teikiant švietimo ir mokymo, mentorystės ir konsultuojamojo ugdymo galimybių arba skatinant verslumą ir
verslo kūrimą.

Vertinimas (357)
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo 2018 m. laikotarpio vidurio vertinimo (358) rezultatai
rodo, kad jis suteikia atleistiems darbuotojams galimybę naudotis unikaliu jų poreikiams pritaikytų priemonių

(354)
(355)
(356)
(357)

Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinis direktoratas, 2018 m. metinė veiklos ataskaita, p. 10. Papildomos informacijos
pateikta COM(2018) 297 final, p. 2–4.
Reintegracijos lygis labai priklauso nuo konkretaus atvejo, pavyzdžiui, nuo konkrečios ekonominės padėties toje vietovėje.
Kai kuriais atvejais tos paramos buvo prašyta 2017 m.
Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinis direktoratas, 2018 m. metinė veiklos ataskaita.
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deriniu; taip pasiekiama tvaresnių rezultatų, didinamas paramos gavėjų (kurie pagaliau ima aktyviau ieškoti
darbo) pasitikėjimas savimi ir gerinamas jų įsidarbinamumas.
Vis dėlto šiuo vertinimu taip pat nustatyta, kad pagal Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo
finansavimo tinkamumo kriterijus parama skiriama tik tada, kai darbuotojai atleidžiami dėl globalizacijos arba
dėl finansų ir ekonomikos krizės, ir neatsižvelgiama į kitus didelius ekonomikos pokyčius. Pavyzdžiui, Europos
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo paramos negali gauti dėl automatizacijos arba skaitmeninimo
atleisti darbuotojai. Be to, paramos prašymas yra nepagrįstai sudėtingas (jį reikia išsamiai pagrįsti) ir jo
patvirtinimo procesas trunka ilgai. Galiausiai šiuo vertinimu nustatyta, kad reikia gerinti stebėseną ir ataskaitų
teikimą, kad būtų geriau analizuojamas šio fondo veiksmingumas.
Remdamasi šiais nustatytais faktais, Komisija 2018 m. gegužės 30 d. priėmė pasiūlymą dėl sustiprinto ir
veiksmingesnio Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (359) nuo 2021 m., kurio platesnė
taikymo sritis apims ir bet kokius įvykius, susijusius su didelio masto restruktūrizavimu, pavyzdžiui, dėl
automatizacijos ir skaitmeninimo, taip pat bus nustatyta žemesnė apatinė paramos riba ir supaprastintas bei
sparčiau taikomas biudžetinis mechanizmas.

(358)
(359)

Komisijos ataskaita dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) laikotarpio vidurio vertinimo
(COM(2018)297 final, 2018 5 16) ir pridedamas Komisijos tarnybų darbinis dokumentas dėl Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondo (EGF) laikotarpio vidurio vertinimo (SWD(2018)192 final, 2018 5 16).
Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF),
COM(2018) 380 final.
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2 skirsnis
Vidaus kontrolė ir finansų valdymas
1. ES biudžetas yra gerai valdomas
Komisija didelį dėmesį skiria tam, kad ES biudžetas būtų tinkamai valdomas. Gerai suplanuotomis jo kontrolės
sistemomis mažinama su finansinių operacijų teisėtumu ir tvarkingumu susijusi rizika.
Šiomis aplinkybėmis imamasi valdymo veiksmų, kuriais siekiama užkirsti kelią bet kokių klaidų atsiradimui,
pažeidimams ir sukčiavimui, juos nustatyti ir ištaisyti. 2018 m. buvo antri iš eilės metai, kai įvertintas bendras
klaidų lygis nesiekė 2 proc. (360) Dėl tų segmentų, su kuriais susijusi rizika atliekant mokėjimą yra didesnė
nei 2 proc., imtasi atitinkamų valdymo veiksmų.
3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0
2015

2016
rizika atliekant mokėjimą (%)

2017
rizika užbaigiant programas (%)

2018
bendra reikšmingumo riba

Diagrama. Bendra rizika atliekant mokėjimą ir užbaigiant programas, nustatyta laikui bėgant.
Šaltinis – Europos Komisijos metinės veiklos ataskaitos.

2018 m. visi įgaliotieji leidimus suteikiantys pareigūnai (361) pateikė pagrįstą patikinimą dėl savo
tikrinimo (kontrolės) sistemų ir finansų valdymo. Kai tinka, šis patikinimas pateiktas su išlygomis – tai viena
svarbiausių atskaitomybės grandinės grandžių. Išlygos teikia daugiau skaidrumo dėl konkrečiose srityse
patiriamų sunkumų ir trūkumų ir dėl reikiamų priemonių jiems pašalinti. 2018 m. metinėse veiklos ataskaitose
išlygų finansinis poveikis tebėra nedidelis.

(360)
(361)

Nustatyta reikšmingumo riba daugeliu atvejų yra 2 proc. atitinkamų išlaidų; tai atitinka Europos Audito Rūmų metodiką.
2018 m. liepos 18 d. Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių
(toliau – Finansinis reglamentas, OL L 193, 2018 7 30) 73–74 straipsniai.
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Komisijos valdymo, patikinimo ir atskaitomybės modelis 2018 m. dar labiau sustiprintas (jo sudedamąsias
dalis žr. diagramoje kitame puslapyje). Be to:


priimtas peržiūrėtas Finansinis reglamentas, taip sumažintas biurokratizmas ES lėšų gavėjams ir
supaprastintas kiekvienas svarbus finansavimo proceso etapas. Šios supaprastinimo priemonės
įtrauktos į Komisijos pasiūlytas naująsias išlaidų programas;



Komisijos peržiūrėta vidaus kontrolės sistema dabar jau yra visiškai įdiegta;



už Komisijos ribų sugriežtinta interesų konfliktų atvejais taikoma tvarka ir decentralizuotoms
agentūroms skirto finansinio pagrindų reglamento (362) nuostatos, ir Komisija pateikė pasiūlymus dėl
ES biudžeto apsaugos nuo visuotinių teisinės valstybės principo taikymo trūkumų valstybėse narėse;



toliau tobulinamas finansų valdymas, todėl sumažėjo klaidų lygiai, mokėjimai atliekami laiku, dar
labiau padidintas efektyvumas ir patiriamos tinkamos kontrolės išlaidos (priklausomai nuo valdymo
aplinkos);



nustačius bet kokius trūkumus atliekamos nuoseklios finansinės pataisos ir lėšų susigrąžinimas;



vidaus auditorius savo bendrojoje nuomonėje teigė, kad 2018 m. Komisijos taikytų valdymo, rizikos
valdymo ir vidaus kontrolės procedūrų apskritai pakanka, kad būtų galima pateikti pagrįstą patikinimą
dėl jos finansinių tikslų pasiekimo, išskyrus tas sritis, dėl kurių generaliniai direktoriai padarė išlygą
(žr. 2 skirsnio 5 poskirsnį).

Europos Audito Rūmai taip pat patvirtino, kad finansų valdymo ir kontrolės sistemos nuolat tobulinamos.
2018 m. buvo antri iš eilės metai, kai Europos Audito Rūmai pateikė sąlyginę („teigiamą, bet...“), o ne
neigiamą (nepalankią) nuomonę dėl iš 2017 m. ES biudžeto atliktų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo.
Be to, vienuoliktus iš eilės metus Europos Audito Rūmai pateikė teigiamą (palankią) nuomonę dėl ES
metinių finansinių ataskaitų.
Remdamasi metinėse veiklos ataskaitose pateiktais patikinimais ir išlygomis (363), Komisijos narių
kolegija patvirtina šią 2018 m. metinę ES biudžeto valdymo ir veiklos rezultatų ataskaitą ir prisiima bendrą
politinę atsakomybę už ES biudžeto valdymą.
Šiuos teigiamus rezultatus Komisija pasiekė dėl savo taikomo patikinimo modelio ir griežtos
kontrolės aplinkos.

Komisija sustiprino savo griežtą patikinimo ir atskaitomybės modelį
Komisija laikosi griežtos tvarkos, kuria užtikrinamas patikimas finansų valdymas. Diagramoje kitame
puslapyje parodytos pagrindinės sudedamosios dalys, iš kurių susideda tvirta jos patikinimo sudarymo ir
atskaitomybės grandinė, grindžiama aiškiomis pareigomis ir atsakomybe.
Pagrindinis patikinimo ir atskaitomybės modelis 2018 m. sustiprintas: sugriežtinta priežiūra organizaciniu
lygmeniu ir kartu išlaikyta decentralizuota įgaliotųjų leidimus suteikiančių pareigūnų atskaitomybė už jų
padaliniams skiriamų lėšų patikimą finansinį valdymą (taip pat žr. 2 skirsnio 9.1 poskirsnį dėl griežtos mūsų
valdymo tvarkos).

(362)
(363)

2018 m. gruodžio 18 d. priimtas Finansinis pagrindų reglamentas, taikomas organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį.
Finansinio reglamento 74 straipsnio 9 dalis.
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Diagrama. Komisijos patikinimo sudarymas ir atskaitomybė: aiškios pareigos ir atsakomybės sritys.
Šaltinis – Europos Komisija.
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Vidaus auditas

Europos
Komisijos
Vidaus audito
tarnyba
Patikinimas ir
konsultavimas

Organizacijos
valdyba
Priežiūra

Metinės
veiklos
ataskaitos

Integruotosios finansinės ir atskaitomybės ataskaitos:

Terminai

Pasidalijamasis ir
netiesioginis
valdymas

Valstybių narių
ir įgaliotųjų
subjektų
patikinimas

Patikinimo dokumentų
rinkiniai

Komisijos patikinimo sudarymas ir atskaitomybė už ES biudžetą:
aiškios pareigos ir atsakomybės sritys

n+2 metai

Biudžeto įvykdymo
patvirtinimas

Metinė ataskaita
Patikinimo pareiškimas
Specialiosios ataskaitos dėl biudžeto

Biudžeto
įvykdymo
patvirtinimas

Europos
Parlamentas
ir Taryba

n metų biudžeto
įvykdymo patvirtinimas
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2018 m. metinė valdymo ir veiklos rezultatų ataskaita

Įdiegta peržiūrėta vidaus kontrolės sistema
Komisijos vidaus kontrolės sistema sukurta remiantis 2013 m. sistema, kurią pasiūlė J. C. Treadway komisijos
Rėmimo organizacijų komitetas (COSO). Ji atitinka aukščiausius tarptautinius standartus.
Šioje organizacinėje sistemoje ir pagal Komisijos decentralizuoto valdymo modelį kiekvienas padalinys
nustato tinkamiausią organizacinę struktūrą ir vidaus kontrolės sistemas, kad būtų užtikrinta, jog bus pasiekti
jo politikos ir veiklos tikslai, įskaitant patikimą finansų valdymą.
2018 m. – pirmieji metai, kuriais visi Komisijos padaliniai visiškai įdiegė peržiūrėtą vidaus kontrolės sistemą.
Vidaus kontrolės kultūros lygis labai pagerintas intensyviai palaikant ryšius, rengiant praktinius seminarus ir
dalijantis geriausia patirtimi. Vidaus kontrolės sistema vis labiau suvokiama kaip veiksminga valdymo
priemonė visoje Komisijoje. Taip pasiekta didesnė branda, ir Komisijos padaliniai vis daugiau stebi savo vidaus
kontrolės sistemų veiksmingumą ne tik dėl reikalavimų laikymosi priežasčių. Ateityje bus toliau stengiamasi
plėtoti jau pasiektą pažangą.
Apskritai Komisijos padaliniai įvertino, kad jų vidaus kontrolės sistemos yra veiksmingos (žr. diagramą toliau).
Svarbiausi nurodyti jų pranašumai yra susiję su kontrolės aplinka ir rizikos vertinimu. Šios išvados atitinka
neseniai atliktą Komisijos valdymo tvarkos peržiūrą ir tai, kad 2018 m. sustiprinta rizikos valdymo
organizacinė priežiūra.
Kai kurie Komisijos padaliniai taip pat nurodė sritis, kuriose jų kontrolės veiklą reikėtų gerinti. Šios išvados
atitinka susijusius audito nustatytus faktus ir (arba) išlygas. Imamasi veiksmų siekiant pašalinti nustatytus
trūkumus ir patikslinti atitinkamas kontrolės strategijas.

Padalinių skaičius
Diagrama. Komisijos vidaus kontrolės sistemos 17-os principų 2018 m. vertinimas. Šioje diagramoje (vertikalioji ašis) nurodytas skaičius
padalinių, manančių, kad atitinkamas principas tinkamai taikomas arba kad reikia atlikti tam tikrus (arba svarbius) patobulinimus.
Šaltinis – Europos Komisijos metinės veiklos ataskaitos.

Vietinių sistemų tinkamumo patvirtinimas
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Kadangi vietinių finansinių sistemų, kuriomis grindžiama visos Komisijos organizacijos finansų ir apskaitos
sistema, tikslumas yra labai svarbus užtikrinant bendrą metinių finansinių ataskaitų patikimumą, apskaitos
pareigūnas atlieka atskirą tų vietinių finansinių sistemų tinkamumo patvirtinimą. Juo papildomi Komisijos
padalinių vidaus kontrolės sistemos (-ų) vertinimai, kuriuos atlieka tų padalinių vadovybė.
Jokie atliekant 2018 m. darbą nustatyti trūkumai nėra susiję su vietinių sistemų struktūros ar įgyvendinimo
neatitiktimi jų tinkamumo patvirtinimo kriterijams. Be to, nemanoma, kad kurie nors iš nustatytų trūkumų
galėtų turėtų reikšmingą poveikį metinėms finansinėms ataskaitoms.
Vis dėlto po šios analizės pateiktos kelios rekomendacijos siekiant pagerinti kontrolės aplinką ir apskaitos
kokybę leidimus suteikiančiuose padaliniuose (364), taip sumažinant su finansų ir reguliuojamojo valdymo
ataskaitų tikslumu susijusią riziką (365).

(364)
(365)

Tai daugiausia vykdomosios įstaigos, taip pat individualių išmokų administravimo ir mokėjimo, žmogiškųjų išteklių, plėtros ir
teisingumo padaliniai.
Tai daugiausia įvairūs dalykai, susiję su apskaitos kontrolės aplinka, gautinų sumų susigrąžinimu ir informacijos teikimu padedant
apskaičiuoti išmokų darbuotojams įsipareigojimų sumą.
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2. Kontrolės sistemos yra ekonomiškai efektyvios
Komisija siekia užtikrinti, kad jos valdymo ir kontrolės sistemos būtų ekonomiškai efektyvios. Ekonomiškai
efektyvios yra tos kontrolės priemonės, kuriomis pasiekiama tinkama pusiausvyra tarp veiksmingumo,
vykdant numatytus kontrolės uždavinius, jų vykdymo efektyvumo ir priimtino išlaidų dydžio. Norime
taikyti pakankamai patikimas kontrolės priemones, kuriomis būtų užtikrinta, kad finansų valdymo sistemos ir
finansinės operacijos atitinka teisines ir sutartines taisykles, ir būtų padedama kovoti su sukčiavimu. Tačiau
šių kontrolės priemonių taikymas neturi būti tokia didelė našta, kad tai kliudytų greitai pasirašyti sutartis ir
atlikti mokėjimus. Susijusios išlaidos taip pat turi būti priimtino dydžio.
2018 m. visi Komisijos padaliniai po atlikto bendro savo veiksmingumo, efektyvumo ir ekonominio
efektyvumo vertinimo padarė išvadą, kad jų kontrolės priemonės apskritai yra ekonomiškai
efektyvios.

Tai reiškia, kad jie pasiekė tinkamą šių trijų
veiksnių pusiausvyrą.
ES biudžeto apsaugos veiksmingumas: rizika
užbaigiant
programas
yra
0,8 proc.
(žr. 2.1 poskirsnį). Be to, įgyvendinama kovos
su sukčiavimu strategija (žr. 4 poskirsnį).

Veiksmingumas

Efektyvumas

Efektyvumas: Komisijos vidutinis laikas iki
lėšų išmokėjimo yra tik 18 dienų (kur kas
trumpesnis negu teisiškai nustatyta 30 dienų
riba) ir stengiamasi toliau didinti sąveikas bei
efektyvumą (žr. 2.2 poskirsnį).

Ekonominis
efektyvumas

Ekonominis efektyvumas: apskritai Komisijos
įvertintos kontrolės išlaidos yra priimtinos
(žr. 2.3 poskirsnį).

Šaltinis – Europos Komisija.

Be to, kai trūkumai nustatomi remiantis audito nustatytais faktais ir (arba) dėl jų daromos išlygos, visada
atitinkamai patobulinamos kontrolės strategijos. Patobulinimus gali paskatinti atlikti ir kontrolės
aplinkos pokyčiai arba vidaus reorganizavimas.
Siekiant kontrolės priemonių ekonominio efektyvumo taikomos pagal riziką diferencijuotos kontrolės
strategijos. Rizikingesnėse srityse kontrolė yra griežtesnė ir (arba) dažnesnė, o nedidelės rizikos srityse
kontrolė yra mažiau intensyvi, mažiau kainuojanti arba mažesnė našta. Kontrolės priemonių ekonominį
efektyvumą galima užtikrinti ir kitais būdais, tokiais kaip i) rizikos mažinimas supaprastinant programas (366)
ir (arba) procesus; ii) tarpusavio pasikliovimas kitų subjektų atliekamais auditais ir kontrole (367) ir (arba) iii)
bendromis kontrolės funkcijomis pasiekiama masto ekonomija. Į šiuos aspektus taip pat visiškai atsižvelgta
rengiant pasiūlymus dėl būsimų išlaidų programų (taip pat žr. 5 poskirsnio pabaigos punktą dėl laikotarpiui po
2020 m. skirtų programų rengimo).

(366)
(367)

Pavyzdžiui, supaprastintas išlaidų apmokėjimas: tai reiškia, kad kompensacijų arba išmokų gavėjams sumos nustatomos naudojant
vienkartines išmokas, fiksuotąsias normas ir vieneto įkainius.
Komisija gali visiškai ar iš dalies pasitikėti kitų subjektų atliktais vertinimais, kontrole arba auditais, jeigu jie atlikti laikantis
Komisijos sąlygoms lygiaverčių sąlygų ir jais suteiktas lygiavertis patikinimas (Finansinio reglamento 126–127 straipsniai).
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2.1. Kontrolės sistemos yra veiksmingos: jose išvengiama sisteminių
trūkumų ir finansinių klaidų arba jie nustatomi ir ištaisomi
Veiksmingomis kontrolės priemonėmis užtikrinama, kad vidaus kontrolės tikslai būtų pasiekti. Tai vertinama
atsižvelgiant į kontrolės priemonių teikiamą naudą, kurią kai kuriais atžvilgiais galima kiekybiškai nustatyti,
tačiau kitais atžvilgiais – ne. Svarbiausia gerai suplanuotų kontrolės sistemų nauda yra su finansinių operacijų
teisėtumu ir tvarkingumu susijusios rizikos sumažinimas, taip pat sukčiavimo prevencija, jo atvejų nustatymas
ir atsakomieji veiksmai (žr. 4 poskirsnį).

Su finansinių operacijų teisėtumu ir tvarkingumu susijusi rizika ir toliau nesiekia 2 proc.
Komisijos daugiametis kontrolės ciklas – valdymo priemonė siekiant išvengti finansinių
klaidų, nustatyti ir ištaisyti jas bei jų priežastis
Nors ES išlaidoms taikomos bendros kontrolės funkcijos, atskirų išlaidų programų gali būti labai įvairių,
todėl kontrolės strategijos turi būti derinamos prie skirtingų valdymo būdų, politikos sričių ir (arba)
konkrečių finansavimo procedūrų (tvarkos) bei susijusios rizikos. Rizikingesnėse srityse kontrolė yra griežtesnė
ir (arba) dažnesnė, o nedidelės rizikos srityse kontrolė turėtų būti mažiau intensyvi, mažiau kainuojanti arba
mažesnė našta.
Kiekvienais metais Komisija suteikia patikinimą dėl atitinkamų savo išlaidų, kurios 2018 m. buvo
150,3 mlrd. EUR (žr. diagramą toliau; apibrėžtis ir išsamius duomenis žr. 2 priede).

Diagrama. Europos Komisijos 2018 m. atitinkamos išlaidos kiekvienoje politikos srityje.
(„Atitinkamos išlaidos“ apima atliktas išmokas, atėmus naujo išankstinio finansavimo išmokas (kurių lėšos tebepriklauso Komisijai) ir
pridėjus ankstesnio išankstinio finansavimo išmokas, kurios patvirtintos (lėšų nuosavybė perduota gavėjams) per atitinkamus finansinius
metus.)
Šaltinis – Europos Komisijos metinės veiklos ataskaitos.

Komisijos atsakomybė – užtikrinti, kad ES lėšos (įskaitant Europos plėtros fondo ir ES patikos fondų lėšas)
būtų tinkamai išleidžiamos. Ji turi šią pareigą nepriklausomai nuo to, ar lėšas panaudoja patys Komisijos
padaliniai (tiesioginis valdymas, apie 21 proc. 2018 m. išlaidų), ar jas valdyti pavedama išorės subjektams
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(netiesioginis valdymas, apie 8 proc.), ar jas panaudoja valstybių narių institucijos (pasidalijamasis valdymas,
apie 71 proc.).
Taigi, valdydama 79 proc. biudžeto lėšų Komisija priklauso nuo valstybių narių ir kitų įgaliotųjų įstaigų pagal jų
pačių kontrolės sistemas teikiamos valdymo ir kontrolės informacijos patikimumo. Todėl Komisija, prieš
pripažindama jas ES biudžeto bendro valdymo partnerėmis, iš anksto jas patikrina ir įsitikina, kad jos atitinka
visas finansų valdymo sąlygas (plg. valstybių narių institucijoms taikomą paskyrimo ar akreditavimo
procedūrą ir „ramsčiais pagrįstą“ įgaliotųjų subjektų vertinimą). Be to, Komisija gali atlikti rizika grindžiamus
auditus, kad patikrintų tų subjektų kontrolės sistemų patikimumą, kontrolės rezultatus ir (arba) valdymo
ataskaitas, tačiau ji tai daro nedubliuodama kontrolės lygmenų.
Daugumoje Komisijos padalinių taikomas tik vienas iš valdymo būdų: tiesioginis valdymas taikomas visuose
50 padalinių, netiesioginis valdymas – 22, o pasidalijamasis valdymas – 7 padaliniuose.
Komisija analizuoja su finansinių operacijų teisėtumu ir tvarkingumu susijusią riziką ne tik ataskaitų teikimo
tikslais, bet ir todėl, kad tai yra svarbi valdymo priemonė. Tai apima bet kokių trūkumų nustatymą
programos lygmeniu ir jų ištaisymą, sisteminių klaidų pagrindinių priežasčių nustatymą ir klaidų prevenciją
ateityje, o būsimos programos rengiamos atsižvelgiant į jau įgytą patirtį. Tokiu požiūriu užtikrinama, kad, laikui
bėgant, Komisijos finansų valdymas būtų nuolat tobulinamas.

Ex ante
kontrolė

Ex ante
koregavimai

Mokėjima
i

Ex post
kontrolė

Rizika
atliekant
mokėjimą

−
1,7
%

Lėšų
susigrąžinima
s ir pataisos

Programų
gyvavimo ciklo
pabaiga

Įvertintos
būsimos
pataisos

Rizika
užbaigiant
programas

=

0,9 %

0,8 %

Atitinka Audito
Rūmų nustatytą
labiausiai
tikėtiną klaidų lygį

Diagrama. Europos Komisijos daugiametis kontrolės ciklas.
Šaltinis – Europos Komisija.

Kadangi ES išlaidų programos iš esmės yra daugiametės, susijusios kontrolės sistemos ir valdymo ciklai taip
pat apima daugelį metų. Tai reiškia, kad nors klaidų gali būti nustatoma bet kuriais metais, jos ištaisomos
einamaisiais arba vėlesniais metais iki programos gyvavimo ciklo pabaigos. Todėl rizika (tiek jos procentinis
dydis, tiek suma) įvertinama dviejuose pagrindiniuose šio ciklo etapuose: atliekant mokėjimą ir užbaigiant
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programą (žr. diagramą pirmiau). Komisijos manymu, biudžetas yra veiksmingai apsaugotas tada, kai
rizika užbaigiant programas nesiekia 2 proc. reikšmingumo (368) ribos.


Nustatant riziką atliekant mokėjimą, kiekybiškai nustatomos tos klaidos, kurios gali būti likusios
po prevencinių kontrolės priemonių taikymo ir mokėjimų atlikimo (369). Šias klaidas Komisijos
padaliniai paprastai nustato tyrimais arba auditais. Vertinimas šiame etape teikia galimybę leidimus
suteikiantiems pareigūnams ištaisyti klaidas ir, jei reikia, imtis papildomų prevencinių priemonių (pvz.,
pateikti papildomų gairių lėšų gavėjams), įvertinti taikomų (ex ante) kontrolės priemonių
veiksmingumą ir prireikus jas pakeisti.
Nustačius klaidą, ji ištaisoma susigrąžinant lėšas arba išskaičiuojant jas iš būsimų mokėjimų. Kadangi
gali būti ir taip, kad klaida nustatoma ir ištaisoma ne iškart, pataisos dažnai atliekamos ne tais
pačiais finansiniais metais, kuriais atliktas susijęs mokėjimas. Tačiau daugiametėmis kontrolės
sistemomis užtikrinama, kad reikiamos pataisos būtų atliktos per atitinkamos programos
gyvavimo ciklą.



Nustatant riziką užbaigiant programą, įvertintos būsimos pataisos išskaičiuojamos iš su rizika
atliekant mokėjimą susijusios sumos. Tai yra pataisos, kurias, kiekvieno padalinio vertinimu, reikės
atlikti dėl (ex post) kontrolės vėlesniais metais. Šie konservatyvūs ir perspektyviniai įverčiai iš dalies
grindžiami vidutinėmis finansinėmis pataisomis ir lėšų susigrąžinimais ankstesniais metais, juos
tinkamai patikslinant, ypač pašalinant tuos elementus, kurie dabartinėms programoms nebeaktualūs.
3 poskirsnyje išsamiai apžvelgiamos visos priemonės, 2018 m. taikytos ES biudžeto apsaugos
tikslais. Šios faktinės 2018 m. priemonės nepainiotinos su įvertintomis būsimomis pataisomis,
kurios čia apibūdintos. Pirma, faktinių priemonių taikymo sritis yra platesnė – jos apima ir
prevencines, ir taisomąsias priemones, ne tik ex post pataisas. Antra, skiriasi jų taikymo terminai,
nes faktinės priemonės susijusios su ankstesnių metų (kurių klaidos gali būti didesnės) išlaidomis,
o įvertintos būsimos pataisos apskaičiuotos tik dėl 2018 m. išlaidų.

Nors tokio požiūrio nuosekliai laikomasi visoje Komisijoje, atskiri padaliniai, jei tinka, taip pat pateikia
papildomos informacijos apie konkrečius ypatumus savo srityje. Išsamesni metodikos paaiškinimai pateikti 2
priede.
Nors šios koncepcijos suformuluotos taip, kad tiktų Komisijos valdymo aplinkybėmis, jos daugeliu
atžvilgių atitinka koncepcijas, kuriomis vadovaujasi Europos Audito Rūmai pagal savo audito
metodą (taip pat žr. palyginimą lentelėje kitame puslapyje).

(368)

(369)
(370)
(371)
(372)
(373)



Rizikos atliekant mokėjimą dydis yra artimiausias Europos Audito Rūmų nustatytam labiausiai
tikėtinam klaidų lygiui. Pastaraisiais metais Audito Rūmai pripažįsta, kad Komisijos pateikti skaičiai
daugeliu atvejų iš esmės atitinka Audito Rūmų įverčius ar nustatytą intervalą (370).



Atitinkamos išlaidos, kuriomis remiamasi apskaičiuojant su rizika susijusią (-ias) sumą (-as), apima
atliktas išmokas, atėmus naujo išankstinio finansavimo išmokas (kurių lėšos tebepriklauso Komisijai)
ir pridėjus ankstesnio išankstinio finansavimo išmokas, kurios patvirtintos (lėšų nuosavybė perduota
gavėjams) per atitinkamus finansinius metus. Tai visiškai atitinka Europos Audito Rūmų metodą (371).



Nustatyta reikšmingumo riba daugeliu atvejų (372) yra 2 proc. atitinkamų išlaidų; tai taip pat atitinka
Europos Audito Rūmų metodiką (373).

Reikšmingumas yra klaidos dydžio išraiška. Tam tikra informacija yra reikšminga, jei galima pagrįstai manyti, kad jos nepateikimas,
iškraipymas ar nuslėpimas turėtų įtaką jos naudotojų (pavyzdžiui, biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos) sprendimams,
priimamiems remiantis ta informacija. Nustatant konkrečius reikšmingumo kriterijus sprendimą priima įgaliotasis leidimus
suteikiantis pareigūnas. Daugumoje veiklos sričių ši nustatyta likutinio klaidų lygio riba yra 2 proc.
Ar po analogiškų procedūrų, pavyzdžiui, išlaidų patvirtinimo (užregistravimo Komisijos apskaitos sistemoje) arba išankstinio
finansavimo patvirtinimo.
Europos Audito Rūmai, 2017 m. metinė ataskaita, 1.32, 1.34, 1.36 punktai.
Europos Audito Rūmai, 2017 m. metinė ataskaita, 1.1 priedas dėl metodikos, 15 punktas.
Vienintelės išimtys: a) 1 proc. riba, taikoma pajamoms (už biudžetą atsakingo padalinio; ši riba yra griežtesnė dėl labai didelių
susijusių sumų), ir b) 2–5 proc. intervalas, taikomas programai „Horizontas 2020“ (mokslinių tyrimų ir susijusiuose padaliniuose;
išsamiau apie tai žr. 5 poskirsnyje).
Europos Audito Rūmai, 2017 m. metinė ataskaita, 1.1 priedas dėl metodikos, 23 punktas.
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Be to, Komisija apskaičiuoja kiekvienos programos (ar kito atitinkamo segmento) klaidų lygius, kad galėtų
pateikti valdymo patikinimą „iš apačios į viršų“ ir nustatyti bei spręsti problemas konkrečiose srityse. Tai
reiškia, kad Komisijos informacija apie klaidų lygius yra išsamesnė negu Audito Rūmų. Be to, pagal Komisijos
metodiką atsižvelgiama į daugiametį išlaidų programų pobūdį, ypač į tai, kad klaidas, kurios nenustatytos
atliekant mokėjimą, vis dar galima nustatyti ir ištaisyti vėlesniais metais.

Tikslas

Europos Komisijos
valdymo perspektyva

Europos Audito Rūmų
audito perspektyva

 teikti metinį valdymo patikinimą



 nustatyti trūkumus ir imtis veiksmų
daugiamečiu pagrindu
Detalumo lygis

 viso ES biudžeto ir atskiri kiekvieno
padalinio ir politikos srities klaidų lygiai
pagal visas daugiametės finansinės
programos (DFP) išlaidų kategorijas (1–
5), taip pat pajamų srityje

pateikti audito nuomonę dėl vienų
konkrečių metų finansinių
operacijų teisėtumo ir
tvarkingumo

 viso ES biudžeto ir atskiri klaidų
lygiai pagal
DFP 1a, 1b, 2 ir 5 išlaidų
kategorijas,
taip pat pajamų srityje

 apskaičiuojami kiekvienos politikos
srities, programos ir (arba)
atitinkamų segmentų ar jų dalių
klaidų lygiai
 atitinkamų metų (arba, mokslinių
tyrimų srityje, dvejų metų) išlaidos ir
pajamos iš daugiametės perspektyvos

 atitinkamų metų
išlaidos ir pajamos

Daugiametė
perspektyva

 du klaidų lygiai (rizika atliekant
mokėjimą ir rizika užbaigiant
programą); į daugiametę
perspektyvą atsižvelgiama
nustatant riziką užbaigiant
programą, įvertinus būsimas
pataisas dėl visų programų

 vienas klaidų lygis (labiausiai
tikėtinas klaidų lygis): į
daugiametę perspektyvą
atsižvelgiama retrospektyviai, tik
dėl tų finansinių pataisų, kurios
atliktos dėl užbaigtų programų

Reikšmingumo
riba

 2 proc.

 2 proc.

Daugiau
informacijos

 šios ataskaitos 2 priede

 išskyrus ribą dėl pajamų (1 proc.) ir dėl
„Horizontas 2020“ (2–5 proc.)
 Audito Rūmų metinėje ataskaitoje;
1.1 priede

Lentelė. Metodikos, pagal kurią Komisija įvertina riziką atliekant mokėjimą ir užbaigiant programas, palyginimas su Audito Rūmų
metodika.
Šaltinis – Europos Komisijos metinės veiklos ataskaitos ir Europos Audito Rūmų metinė ataskaita.
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2018 m. kontrolės rezultatai rodo, kad įvertinta rizika užbaigiant programas yra susijusi
su 0,8 proc. ES išlaidų, taigi ES biudžetas yra apsaugotas
Diagramose kitame puslapyje parodyta (proc.) rizika atliekant mokėjimą ir užbaigiant programas 2016–
2018 m. laikotarpiu visos Komisijos lygmeniu ir kiekvienoje pagrindinėje iš ES biudžeto finansuojamoje
politikos srityje. Išsamesni duomenys ir apibrėžtys pateikti 2 priede.

Diagrama. Rizika atliekant mokėjimą ir užbaigiant programas 2016–2018 m. laikotarpiu, visos Komisijos lygmeniu, proc.
Šaltinis – Europos Komisijos metinės veiklos ataskaitos.
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Diagramos. Rizika atliekant mokėjimą ir užbaigiant programas 2016–2018 m. laikotarpiu kiekvienoje politikos srityje, proc.
Šaltinis – Europos Komisijos metinės veiklos ataskaitos.
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Įvertinta rizika atliekant mokėjimą (1,7 proc.) išlieka stabili ir nesiekia 2 proc. Būsimos
pataisos (0,9 proc.) yra konservatyviai įvertintos. Įvertinta rizika užbaigiant programas
(0,8 proc.) tebėra labai maža.
Žemės ūkio srityje rizika atliekant mokėjimą toliau mažėja – dar šiek tiek sumažėjo ir absoliutusis su rizika
susijusios sumos dydis, ir procentinė dalis (2,1 proc.). Kaip ir ankstesniais metais, kaimo plėtros srities
(bendros žemės ūkio politikos II ramsčio) rizika tebėra didesnė (3,2 proc.) nei Garantijų fondo intervencijų
rinkoje (2,5 proc.) ir tiesioginių išmokų (1,8 proc.) (kurios kartu sudaro bendros žemės ūkio politikos I ramstį).
Dėl programų ir kontrolės sistemų struktūros galima tikėtis, kad vėlesnės finansinės pataisos bus atliktos dėl
beveik visų klaidų, kurios padarė poveikį mokėjimams ir liko nenustatytos iki metų pabaigos. Tuo paaiškinama,
kodėl įvertintos būsimos pataisos yra tokios didelės (1,9 proc. dėl 2018 m., 2,1 proc. – 2017 m.). Taigi,
įvertinta rizika užbaigiant programas (šiame kontekste vadinama „galutine su rizika susijusia suma“, nes
Garantijų fondo programos dar nėra oficialiai užbaigtos) tebėra maža – 0,2 proc.
Sanglaudos, migracijos ir žuvininkystės sričių dabartinės programos jau įgyvendinamos visu pajėgumu. Rizika
atliekant mokėjimą padidėjo nuo 1,1 proc. 2017 m. iki 1,7 proc. 2018 m., tačiau padidėjo ir įvertintos būsimos
pataisos (iki 0,4 proc.). Įvertinta rizika užbaigiant programas yra 1,3 proc., taigi maždaug tokia pati kaip
2017 m. (1,1 proc.).
Sanglaudos srityje 2018 m. atliktos pirmosios išmokos pagal kai kurias veiksmų programas valstybėse narėse.
Dėl to mokėjimai labai padidėjo nuo 2017 iki 2018 m. – apie 20 mlrd. EUR. Auditoriai turėjo galimybę
patikrinti visą šį procesą, susijusį su daugiau programų ir didesnėmis išlaidomis. Todėl, palyginti su 2017 m.,
buvo daugiau veiksmų programų, dėl kurių padaryta išlygų, taip pat nustatytas didesnis vidutinis svertinis
klaidų lygis. Ypač rizika atliekant mokėjimus iš Europos regioninės plėtros fondo (kuriam tenka didžiausia šios
politikos srities išlaidų dalis) padidėjo iki 2,0 proc.
2018 m. valstybių narių audito institucijos pranešė apie pažeidimus naudodamos bendrą Komisijos
rekomenduotą ir su ja sutartą klasifikaciją. Pagrindinės jų nustatytų pažeidimų priežastys – netinkamos
finansuoti išlaidos ir viešųjų pirkimų pažeidimai – taip pat atitinka Komisijos padalinių auditais nustatytus
dažniausius pažeidimų tipus. Kiti svarbūs auditais nustatyti faktai yra susiję su trūkstamais dokumentais arba
audito sekos problemomis.
Siekiant pašalinti dažniausias klaidas, taip pat atlikti finansines pataisas dėl ankstesnių išlaidų ir visais
atvejais imtis taisomųjų priemonių, kad sistema būtų tobulesnė ateityje, Komisijos tarnybos ragina audito
institucijas pranešti vadovaujančiosioms ir tvirtinančiosioms institucijoms apie pagrindines nustatytų
pažeidimų priežastis. Taip šioms už programas atsakingoms institucijoms suteikiama galimybė pritaikyti savo
vidaus kontrolę, parengti tinkamesnius kontrolinius sąrašus ir geriau išmokyti savo darbuotojus ir lėšų
gavėjus. Taip pat organizuojami gebėjimų stiprinimo renginiai ir bendri praktiniai seminarai kartu su
institucijomis, atsakingomis už programas, ypač su audito institucijomis (pavyzdžiui, siekiant nustatyti, kokie
būtini dokumentai turi būti pateikti, kad būtų užtikrinta pakankama audito seka, kaip rekomendavo Audito
Rūmai savo 2017 m. metinėje ataskaitoje).
Atsižvelgiant į viešųjų pirkimų svarbą sanglaudos politikai, atnaujintas Komisijos viešųjų pirkimų veiksmų
planas, kad būtų geriau laikomasi viešųjų pirkimų procedūrų (374) šioje politikos srityje. Ypač daug dėmesio
skiriama veiksmams, kuriais valstybėms narėms padedama toliau didinti viešųjų pirkimų vykdytojų
profesionalumą, remiantis viešųjų pirkimų dokumentų rinkiniu, Komisijos priimtu 2017 m. spalio mėn. Pagal šį
veiksmų planą Komisija internete skelbia išsamias gaires, gerosios patirties pavyzdžius ir paaiškinimus ir
skatinami tarpusavio mainai siekiant padėti perkančiosioms organizacijoms ir už programas atsakingoms
institucijoms spręsti šias problemas ir sumažinti klaidų.
Dėl visų klaidų, kurias savo atitinkamais auditais nustato valstybės narės, Komisija arba Audito Rūmai, yra
sistemingai atliekamos finansinės pataisos. Pagal pasidalijamojo valdymo principą programos nėra užbaigtos,
kol neatliktos visos finansinės pataisos, o sanglaudos politikos srityje Komisija taiko papildomas finansines
(374)

Dėl viešųjų pirkimų procedūrų klaidų Europos Audito Rūmų nustatyti klaidų lygiai gali siekti net iki 100 proc., nors realus finansinis
šių klaidų poveikis yra (kur kas) mažesnis. Vis dėlto, net jei viešųjų pirkimų atrankos ar sutarties skyrimo sprendimas gali būti
priimtas nesilaikant reikalavimų ir gali būti išrinktas ne tas rangovas, tai dar nereiškia, kad visos susijusios išmokos (atitinkančios
visą sutarties vertę) visada būtų 100 proc. klaidingos. Jei tinkamai pasiekiamas rezultatas, tai reiškia, kad mokesčių mokėtojų
pinigai nėra prarasti.
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pataisas tada, kai klaidų lygis (praneštas arba perskaičiuotas) metinėse programų sąskaitose tebėra didesnis
nei 2 proc.
Išorės santykių srityje kasmet atliekami tyrimai rodo, kad klaidų lygiai toliau mažėja, todėl mažėja rizika
atliekant mokėjimą (2018 m. ji yra 0,9 proc., taigi mažesnė nei 2017 m. – 1,2 proc.) (taip pat žr. 5 poskirsnį).
Pagal taikomas kontrolės strategijas atliekamos sistemingos ex post pataisos, tačiau įvertintos būsimos
pataisos yra pagrįstos tik tomis iš jų, kurios atliktos per kelerius pastaruosius metus.
Plačioje mokslinių tyrimų, pramonės, kosmoso, energetikos ir transporto politikos srityje vidutinis svertinis
rizikos atliekant mokėjimą dydis pirmą kartą yra mažesnis nei 2 proc. (2018 m. – 1,9 proc., taigi mažesnis nei
2017 m. – 2,4 proc.). Šioje politikos srityje rizika atliekant mokėjimus pagal mokslinių tyrimų ir
konkurencingumo programas tebeviršija 2 proc. Didesnė rizika būdinga dotacijoms, kurios teikiamos
kompensuojant faktines tinkamas prašomas atlyginti išlaidas; tokios dotacijos naudojamos pagal
„Horizontas 2020“ ir mažųjų bei vidutinių įmonių konkurencingumo programas. Kadangi tikslių tiesioginių ir
netiesioginių išlaidų, priskirtinų projektams, nustatymas yra sudėtingas, teikiant išlaidų deklaracijas ir atliekant
susijusius mokėjimus padaroma klaidų. Nors daug tokių klaidų vėliau nustatoma ir ištaisoma vykdant ex post
kontrolę (žr. toliau), jos vis vien turi įtakos rizikai mokėjimo etape. Vis dėlto mokslinių tyrimų politikos srities
padaliniai nuolat stengiasi mažinti klaidų lygį, pavyzdžiui, toliau paprastinamas dotacijos susitarimo pavyzdys,
aiškiau pranešama apie tinkamumo finansuoti taisykles (šiuo tikslu organizuota 15 renginių) ir toliau
plėtojamas finansavimas vienkartinėmis išmokomis. Komisijos pasiūlyme dėl naujos kartos mokslinių tyrimų
programos („Europos horizontas“) taip pat numatytas supaprastintas išlaidų apmokėjimas, o mokslinių tyrimų
programos „Horizontas 2020“ ex post kontrolės strategija (bendra visiems susijusiems padaliniams) yra tvirtai
nustatyta ir, metams bėgant, pagal ją atlikta reikšmingų ex post pataisų, kuriomis pagrįstos įvertintos būsimos
pataisos.
Vis dėlto, nepaisant programos „Horizontas 2020“ dotacijų, rizika atliekant mokėjimą ir užbaigiant programas
pagal Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos (INEA) įgyvendinamą Europos infrastruktūros tinklų
priemonę (transporto, energetikos ir telekomunikacijų srityse) nesiekia 2 proc. Be to, dėl finansavimo pobūdžio
ir susijusio visapusiško audito tikrinant įgaliotuosius subjektus, vykdančius kosmoso ir pasaulinių palydovinės
navigacijos sistemų programas ar paprogramius (375) (pavyzdžiui, Europos kosmoso agentūra (EKA) ir Europos
GNSS agentūra (GSA)), rizika atliekant mokėjimą ir užbaigiant programas iš esmės yra mažesnė, nors
konservatyviai nustatytas jos lygis yra 0,5–0,6 proc.
Kitos vidaus politikos srityje rizika atliekant mokėjimą, įvertintos būsimos pataisos ir rizika užbaigiant
programas tebėra stabilios ir nedidelės, atitinkamai 0,7 proc., 0,1 proc. ir 0,6 proc. Kai kurioms švietimo ir
kultūros programoms yra būdinga didesnė rizika (ir paprastai sudėtingos išlaidų kompensavimo programos,
žr. pirmiau), todėl padaryta išlygų (žr. 5 poskirsnį).
Galiausiai, kitos tarnybos ir administraciniai padaliniai valdo daugiausia mažai rizikingų tipų išlaidas.
Nepaisant to, vadovaujamasi rizikos ribojimo principu ir taikomas konservatyvus klaidų lygis – 0,5 proc. Taip
gautas vidutinis svertinis rizikos atliekant mokėjimą dydis yra 0,2 proc. Kadangi daugumos šių padalinių
kontrolės sistemose vykdoma daugiausia ex ante kontrolė, dėl sisteminių būsimų ex post pataisų taikomas
konservatyvus 0,0 proc. įvertis. Todėl rizika užbaigiant programas yra beveik lygi rizikai atliekant mokėjimą ir
tebėra labai maža – 0,2 proc.
Kadangi įvertinta bendra rizika užbaigiant programas nesiekia 2 proc. visų susijusių išlaidų, Komisijos
padalinių daugiametėmis kontrolės sistemomis apskritai užtikrinamas tinkamas su operacijų teisėtumu ir
tvarkingumu susijusios rizikos valdymas ir įsitikinama, kad per visą programų laikotarpį atliekamomis
finansinėmis pataisomis ir lėšų susigrąžinimu iš tiesų padedama apsaugoti ES biudžetą.

(375)

Kaip antai GALILEO, EGNOS ir „Copernicus“ palydovinės navigacijos sistemų ar Žemės stebėjimo srityje.
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2.2. Kontrolės sistemos yra efektyvios: pagal jas taikomos
mažiau sudėtingos procedūros ir galima laiku atlikti mokėjimus
2018 m. Komisija toliau stengėsi didinti finansų valdymo sąveikas ir efektyvumą.
Po Finansinio reglamento 2018 m. peržiūros sumažėjo biurokratizmo (376), konkrečiomis nuostatomis
supaprastinta ES lėšų gavėjams taikoma lėšų gavimo, lėšų naudojimo ir kontrolės tvarka. Pavyzdžiui, gavėjai
privalo teikti mažiau, bet tikslingesnės informacijos; informacijos bus prašoma tik vieną kartą (pvz., įrodyti
juridinį statusą dėl e. dotacijų ar e. viešųjų pirkimų); Komisija gali pasitikėti jau atliktais (nacionalinių institucijų
arba patikimų tarptautinių organizacijų) vertinimais, kad nereikėtų dukart tikrinti to paties dalyko (pvz.,
techninio ar finansinio pajėgumo); išmokos gali būti grindžiamos sukurtais produktais ar pasiektais rezultatais
vietoj patirtų išlaidų, nors anksčiau reikėjo pagrįsti visas išlaidas patvirtinamaisiais dokumentais; be to, lėšų
gavėjų įprastos apskaitos praktikos priimtinumas bus patikrintas iš anksto (ex ante) ir nebegalės būti
ginčijamas per ex post kontrolę. Konkrečios pasidalijamojo valdymo supaprastinimo priemonės apima
paprastesnes, suderintas ir lankstesnes finansines taisykles ir pakeitimus, taikomus septyniems fondams, bei
dabartinio valstybių narių įgyvendinančiųjų institucijų paskyrimo pratęsimą. Kovos su sukčiavimu srityje
būsimų programų supaprastinimo galimybės teikia progą dar labiau padidinti tų programų atsparumą
sukčiavimui.
Padaryta tolesnė pažanga dirbant darbą, susijusį su viena bendra prieigos vieta visiems konkursų
dalyviams ir paraiškų teikėjams, kuri pradėjo veikti 2018 m. antrojoje pusėje.
Pagal būsimą daugiametę finansinę programą Komisijos prioritetas yra toliau paprastinti ir suderinti naujos
kartos išlaidų programas. Komisija pasiūlė nuosekliau, tikslingiau ir skaidriau sudarytą ES biudžetą, kurio
aiški struktūra labiau atitinka politikos prioritetus; pavyzdžiui, ji pasiūlė daugiau kaip trečdaliu sumažinti
programų skaičių, taip sutelkiant finansavimo šaltinius. Komisija taip pat siūlo nuoseklesnes ir sąveikesnes
išlaidų programas, suderinant įvairių programų taisykles, kad būtų lengviau derinti paramą pagal kelias
programas ir išvengti sutapimų. Be to, Komisijos siūlomos naujosios išlaidų programos teikia galimybę atlikti
naujajame Finansiniame reglamente numatytus supaprastinimo veiksmus.
Komisijos padaliniai pranešė, kad 92 proc. savo mokėjimų atliko laiku. 2018 m. Komisijos vidutinis faktinis
mokėjimo terminas buvo 18 dienų (taigi kur kas trumpesnis negu teisės aktų nustatyta 30 dienų riba). Be to,
toliau mažėjo uždelstų mokėjimų skaičius – nuo 10,4 proc. 2017 m. iki 7,6 proc. 2018 m. (išsamiau apie tai
žr. 6 priede).
Nuolatinėmis Komisijos pastangomis gerinti kontrolės aplinką ir išnaudoti sąveikas padedama
mažinti procedūrų sudėtingumą ir didinti kontrolės efektyvumą. Tai viena iš priežasčių, kodėl
mokėjimai ES lėšų gavėjams ir kitiems jas gaunantiems subjektams yra atliekami laiku.

(376)

Be to, naujasis Finansinis reglamentas suteikė galimybę atnaujinti ES organams taikomą finansinį pagrindų reglamentą, sugriežtinti
taisykles dėl interesų konfliktų sprendimo valstybėse narėse ir įgaliotuosiuose subjektuose ir sustiprinti sukčiavimo ankstyvojo
nustatymo ir draudimo dalyvauti procedūroje sistemą (išsamiau apie tai žr. 4 poskirsnyje).
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2.3. Kontrolės išlaidos yra ekonomiškai efektyvios
Kontrolės išlaidos įvairiuose Komisijos padaliniuose yra labai skirtingos. Tai galima paaiškinti keliais veiksniais,
kurių pavyzdžiai pateikti tolesniame intarpe.
Veiksnių, nuo kurių priklauso išlaidos, pavyzdžiai:


nevienodas valdomų programų sudėtingumo lygis;



darbo apimtis ir tvarkomos sumos (t. y. tvarkant daug nedidelės vertės operacijų reikia įdėti daugiau
darbo);



konkretus valdomų programų rizikos pobūdis;



galima masto ekonomijos stoka dėl kai kurių mažesnių programų arba lėšų, kurias valdo mažesni
įgaliotieji subjektai.

Taigi, jei būtų paprasčiausiai palyginti kiekybiniai aspektai pagal įvairių padalinių praneštus duomenis,
naudos iš to būtų nedaug. Pavyzdžiui, nors dėl kai kurių mažesnių programų ir (arba) kai kuriuose
padaliniuose (377) yra mažiau galimybių naudotis masto ekonomija, gali būti neįmanoma sumažinti viešųjų
pirkimų kontrolę, nepaisant to, koks yra susijusių sumų dydis.
2018 m. metinėse veiklos ataskaitose dauguma Komisijos padalinių pranešė, kad jų įvertintos kontrolės
išlaidos apskritai nekinta laikui bėgant (378). Taip yra daugiausia todėl, kad nekinta kontrolės aplinka ir dėl
dabartinių programų nustatytos strategijos. Dauguma padalinių pranešė, kad išlaidos, atsižvelgiant į jų
kontrolės aplinką, yra tinkamos. Tie padaliniai, kurių praneštos išlaidos atitinkamose jų kontrolės sistemose
(ar kai kuriose tų sistemų dalyse) atrodė didelės, paaiškino, kodėl taip yra, nurodydami konkrečius tokiais
atvejais aktualius išlaidų veiksnius.
Be to, siekiant skaidrumo, tie padaliniai, kuriuose taikomas pasidalijamasis ir (arba) netiesioginis valdymas,
ataskaitose pateikė valstybių narių ir įgaliotųjų subjektų vykdomos kontrolės išlaidas atskirai nuo pačios
Komisijos kontrolės išlaidų.

(377)
(378)

50-ies Komisijos padalinių svarba finansams labai skiriasi. Lėšų valdymas daugiausia sutelktas keliuose padaliniuose, su kuriais
siejamos didelės išlaidos (pvz., vien žemės ūkio padalinio atliekami mokėjimai sudaro 37 proc., šešiems padaliniams tenka 80 proc.,
o 16 iš 50 padalinių – 95 proc. visos mokėjimų sumos).
Pastebėti skirtumai, palyginti su 2017 m., daugiausia paaiškinti tuo, kad taikomos naujos gairės dėl audito (kontrolės) ekonominio
efektyvumo įverčių skaičiavimo, vertinimo ir pranešimo – jomis suderintas kontrolės išlaidų įvertinimas.
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3. Iš finansinių pataisų ir lėšų susigrąžinimo matyti, kad daugiametis
kontrolės ciklas padeda apsaugoti ES biudžetą
Pagrindinis finansinių pataisų ir lėšų susigrąžinimo tikslas – užtikrinti, kad ES biudžeto lėšomis
būtų finansuojamos tik teisinės sistemos nuostatas atitinkančios išlaidos.
Vykdant ES biudžetą ypač svarbu neleisti atsirasti sisteminiams trūkumams arba nustatyti ir ištaisyti tokius
trūkumus, dėl kurių atsiranda klaidų, pažeidimų arba sukčiavimo atvejų. Komisija ir, pasidalijamojo valdymo
būdu valdomų programų atveju, valstybių narių institucijos imasi ES teisės aktuose nustatytų prevencinių ir
taisomųjų priemonių (t. y. atlieka finansines pataisas ir lėšų susigrąžinimą), kad apsaugotų ES biudžetą nuo
neteisėtų arba netvarkingų išlaidų; taip pat žr. 2 poskirsnį (pirmiau) ir 2 priedą.

3.1. Ex ante ir ex post kontrolės apžvalga
3.1.1. Ex ante kontrolė
Prevencija yra pirmoji gynybos linija užkertant kelią klaidoms. Pagrindiniai prevenciniai Komisijos mechanizmai
apima mokėjimų pertraukimą ir sustabdymą (379), taip pat ex ante patikras (kontrolę), po kurių atmetamos
netinkamos finansuoti sumos prieš Komisijai patvirtinant išlaidas ir išmokant lėšas. Komisija, siekdama geriau
apsaugoti ES biudžetą, vis daugiau dėmesio skiria tokioms prevencinėms priemonėms, jos taip pat yra
paskata valstybėms narėms stengtis mažinti nepagrįstas išmokas. 2018 m. patvirtintos prevencinės
priemonės apėmė 449 mln. EUR, o įgyvendintos prevencinės priemonės – 551 mln. EUR lėšų sumą.
Tarp jų yra ex ante kontrolės priemonės, tokios kaip išskaičiavimai prieš mokėjimą arba Komisijos patvirtinimą,
valstybių narių atliekami išskaičiavimai iš naujų deklaruojamų Komisijai išlaidų (vadinamieji išskaičiavimai
„prie šaltinio“) ir kiti ex ante koregavimai, kurių neatlikus būtų patirta teisinės sistemos nuostatų neatitinkančių
išlaidų.
Patvirtintos prevencinės
priemonės
Žemės ūkio politika:
Europos žemės ūkio
garantijų fondas
Kaimo plėtra

Įgyvendintos prevencinės
priemonės

2018 m.
87

Žemės ūkio politika:

87

Europos žemės ūkio
garantijų fondas

−

Kaimo plėtra

2018 m.
87
87
−

Sanglaudos politika:

−

Sanglaudos politika:

105

Europos regioninės
plėtros fondas

−

Europos regioninės
plėtros fondas

105

Sanglaudos fondas

−

Sanglaudos fondas

–

Europos socialinis fondas

−

Europos socialinis fondas

−

Žuvininkystės
orientavimo
finansinė
Europos žemės
ūkio
priemonė
/
EŽF
orientavimo ir garantijų

−

Žuvininkystės
orientavimo
finansinė
Europos žemės
ūkio
priemonė
/
EŽF
orientavimo ir garantijų

−

−

−

fondas
Vidaus politika

196

fondas
Vidaus politika

195

Išorės politika

162

Išorės politika

161

Administravimas
Iš viso

3

Administravimas

449

Iš viso

3
551

Lentelės. 2018 m. prevencinių priemonių apžvalga (sumos nurodytos milijonais eurų). Pažymėtina, kad dėl skaičių apvalinimo iki milijonų
eurų kai kurių šioje lentelėje pateiktų finansinių duomenų sumos gali būti netikslios.

(379)

Šie veiksmai nenurodyti tolesnėse lentelėse – jiems skirtas atskiras 4 priedo skirsnis.
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Šaltinis – Europos Komisija.

3.1.2. Ex post kontrolė
Kai prevenciniai mechanizmai nėra veiksmingi, Komisija, atlikdama savo kaip prižiūrėtojos vaidmenį, taiko
taisomuosius mechanizmus. Komisijos pagrindiniai taisomieji mechanizmai apima jos patvirtintų ir išmokėtų
sumų ex post auditą (kontrolę). Pasidalijamojo valdymo atveju po šių veiksmų atliekamos finansinės pataisos,
o tiesioginio ir netiesioginio valdymo atveju susigrąžinamos lėšos iš galutinių gavėjų. 2018 m. patvirtintos
taisomosios priemonės apėmė 1,2 mlrd. EUR, o įgyvendintos taisomosios priemonės –
2,6 mlrd. EUR sumą. Tarp jų yra išduoti vykdomieji raštai sumoms susigrąžinti, veiksmai, kurių imtasi
atsižvelgiant į išlaidų deklaracijų ir sąskaitų faktūrų ex post kontrolės rezultatus, taikytos finansinės pataisos
ir išlaidų pakeitimas (panaikinimai).
Patvirtintos taisomosios
priemonės
Žemės ūkio politika:

Įgyvendintos taisomosios
priemonės

2018 m.
730

Žemės ūkio politika:

2018 m.
1 579

Europos žemės ūkio
garantijų fondas

358

Europos žemės ūkio
garantijų fondas

876

Kaimo plėtra

372

Kaimo plėtra

702

Sanglaudos politika:

414

Sanglaudos politika:

965

Europos regioninės
plėtros fondas

286

Europos regioninės
plėtros fondas

902

Sanglaudos fondas

90

Sanglaudos fondas

48

Europos socialinis fondas

34

12

Žuvininkystės orientavimo
finansinė priemonė /
Europos žuvininkystės
fondas
Europos žemės ūkio

−

Europos socialinis
fondas
Žuvininkystės

3

orientavimo finansinė
priemonė / Europos
žuvininkystės
Europos žemėsfondas
ūkio

orientavimo ir garantijų
fondas

−

3

orientavimo ir garantijų
fondas

Vidaus politika

53

Vidaus politika

47

Išorės politika

25

Išorės politika

18

Administravimas
Iš viso

0

Administravimas
Iš viso

1 222

0
2 609

Lentelės. 2018 m. taisomųjų priemonių apžvalga (sumos nurodytos milijonais eurų).
Pažymėtina, kad dėl skaičių apvalinimo iki milijonų eurų kai kurių šiose lentelėse pateiktų finansinių duomenų sumos gali būti netikslios.
Šaltinis – Europos Komisija.

3.2. Prevenciniai ir taisomieji mechanizmai nuo jų patvirtinimo
iki įgyvendinimo
Komisijos taikomų prevencinių ir taisomųjų mechanizmų darbo eiga apima du svarbius etapus: patvirtinimą
ir įgyvendinimą. Pavyzdžiui, lėšų išskaičiavimas prieš patvirtinant išlaidas yra patvirtinamas iškart, kai tik
dėl to nusprendžia atitinkamos Komisijos tarnybos, o finansinė pataisa patvirtinama tada, kai su ja sutinka
valstybė narė arba dėl jos priimamas oficialus Komisijos sprendimas.
Kai kurie prevenciniai ir taisomieji mechanizmai įgyvendinami tais metais, kuriais jie patvirtinti, tačiau
daugeliu atvejų pagal išlaidų programą skirtų lėšų gavėjas pagal ES teisės aktų nuostatas turi daugiau laiko,
kad galėtų pateikti pastabų arba papildomos medžiagos dėl siūlomų pataisų, išskaičiavimų ar atmetimų. Kai ši
prieštaravimų procedūra baigiama, Komisija turi susigrąžinti su siūloma pataisa susijusią lėšų sumą, todėl
įgyvendinimas atliekamas per vienus metus arba dažnai per kelerius metus po patvirtinimo.
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Finansinė pataisa laikoma įvykdyta tada, kai ji atliekama ir įtraukiama į Komisijos apskaitą – tai reiškia, kad
tą finansinę operaciją patvirtino atsakingas leidimus suteikiantis pareigūnas šiais atvejais: kai finansinės
pataisos suma išskaičiuojama iš valstybės narės tarpiniame ar galutiniame mokėjimo prašyme deklaruotų
sumų, išduodamas vykdomasis raštas sumoms susigrąžinti ir (arba) atšaukiami (panaikinami) įsipareigojimų
asignavimai, atitinkantys tą finansinės pataisos sumą (380).
Pavyzdys. Taisomųjų mechanizmų darbo eiga.

Auditas /
kontrolė

Vykdoma

Patvirtinama

Įgyvendinama

Atsiskaitoma

3.3. 2018 m. taikytos prevencinės ir taisomosios priemonės
Tolesnėje lentelėje parodytos visos prevencinės ir taisomosios priemonės (įskaitant vienkartines priemones),
2018 m. taikytos siekiant apsaugoti ES biudžetą: patvirtintos priemonės susijusios su 1,7 mlrd. EUR, o
įgyvendintos priemonės – su 3,2 mlrd. EUR suma. Šios sumos apima per 2018 m. atliktus prevencinius ir
taisomuosius veiksmus nepriklausomai nuo to, kuriais metais patirtos pradinės išlaidos. Išsamesnė
informacija pateikiama 4 priede.

(380)

Sanglaudos srityje tai ne visada yra „grynoji“ kompensacija ES biudžetui, nes valstybės narės gali pasirinkti pakeisti netinkamas
išlaidas naujomis tinkamomis finansuoti išlaidomis.
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Fondas

Žemės ūkio politika:

Visi
mokėjimai iš
ES biudžeto
2018 m.

Visos
2018 m.
patvirtintų
priemonių
sumos

Iš ES
biudžeto
atliekamų
mokėjimų
proc.

Visos
2018 m.
įgyvendintų
priemonių
sumos

Iš ES
biudžeto
atliekamų
mokėjimų
proc.

56 777

817

1,4

1 666

2,9

Europos žemės ūkio
garantijų fondas

44 310

445

1,0

964

2,2

Kaimo plėtra

12 467

372

3,0

702

5,6

Sanglaudos politika:

54 040

414

0,8

1 070

2,0

30 070

286

1,0

1 007

3,3

9 252

90

1,0

48

0,5

13 932

34

0,2

12

0,1

786

0

0,0

0

0,0

Europos regioninės plėtros
fondas
Sanglaudos fondas
Europos socialinis fondas
Žuvininkystės orientavimo
finansinė priemonė /
Europos žuvininkystės
fondas
Europos žemės ūkio
orientavimo ir garantijų
fondas
Vidaus politika

0

3 nėra duomenų

3 nėra duomenų

26 213

249

0,9

243

0,9

Išorės politika

9 519

188

2,0

179

1,9

Administravimas

9 944

3

0,0

3

0,0

156 493*

1 671

1,1

3 161

2,0

Iš viso

Lentelė. 2018 m. finansinių pataisų ir lėšų susigrąžinimo apžvalga (381) (sumos nurodytos milijonais eurų).
Pažymėtina, kad dėl skaičių apvalinimo iki milijonų eurų kai kurių šioje lentelėje pateiktų finansinių duomenų sumos gali būti netikslios.
* Neįtraukta 180 mln. EUR suma, išmokėta pagal išlaidų kategoriją „Specialios priemonės“.
Šaltinis – Europos Komisija.

(381)

Įskaitant finansines pataisas „prie šaltinio“ ir su finansinio patvirtinimo procedūra susijusias pataisas žemės ūkio sektoriuje.
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3.3.1. 2018 m. taikytų ex ante ir ex post mechanizmų tipai

Diagrama. 2018 m. įvykdytų finansinių pataisų ir lėšų susigrąžinimo rūšys (sumos nurodytos milijonais eurų).
Šaltinis – Europos Komisija.

Grynosios pataisos, po kurių į ES biudžetą grąžinamos anksčiau iš jo išmokėtos sumos, paprastai atliekamos
žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse ir pagal tiesioginio ir netiesioginio valdymo principus. Žemės ūkio srityje
Komisija 2018 m. toliau taikė grynąsias finansines pataisas taip pat kaip ankstesniais metais.
Sanglaudos politikos srityje grynosios pataisos iki 2007–2013 m. programavimo laikotarpio buvo taikomos
tik išimtiniais atvejais, tik tada, kai valstybės narės neteisėtų išlaidų negalėjo pakeisti naujomis išlaidomis,
arba po atitinkamos prieštaravimų procedūros jos nesutiko atlikti Komisijos siūlomų finansinių pataisų. Pagal
2014–2020 m. laikotarpio teisinę sistemą Komisija turi taikyti grynąsias finansines pataisas nepaisant to, kad
valstybė narė sutinka su siūlomomis pataisomis, jeigu ES (Audito Rūmų) auditais nustatoma, kad tebėra tos
valstybės narės nenustatytas, neištaisytas ir nepraneštas didelis trūkumas, dėl kurio atsirado su
kompensuojamomis išlaidomis susijusi reikšmingo dydžio rizika. Visomis kitomis aplinkybėmis Komisija toliau
taiko finansines pataisas taip, kaip anksčiau, – tai reiškia, kad valstybė narė vis dar gali panaudoti tas lėšas,
jeigu sutinka su pataisomis ir patiria pakankamai naujų išlaidų, kad jomis būtų galima pakeisti panaikintas
nepagrįstai išmokėtas sumas.
Komisija, siekdama geriau apsaugoti ES biudžetą ir paskatinti valstybes nares stengtis, kad būtų mažiau
nepagrįstų išmokų, taiko kelias galimas prevencines priemones, tokias kaip ES finansavimo pertraukimas,
sustabdymas ir sumažinimas.
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3.4. Daugiametis ES išlaidų programų pobūdis
5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Žemės ūkio politika

Sanglaudos politika

Vidaus politika

Išorės politika

2018

Administravimas
Diagrama. 2012–2018 m. patvirtintų finansinių pataisų ir susigrąžinamų lėšų bendros sumos (mln. EUR).
Šaltinis – Europos Komisija.

Suvestiniai duomenys teikia daugiau naudingos informacijos apie Komisijos taikomų taisomųjų mechanizmų
svarbą, nes pagal juos atsižvelgiama į daugumos ES išlaidų daugiametį pobūdį ir neatsižvelgiama į pavienių
įvykių poveikį (žr. 4 priedą).
Europos žemės ūkio garantijų fondo atveju vidutinis pataisų dydis Komisijai atliekant finansines pataisas
per laikotarpio nuo 1999 m. iki 2018 m. pabaigos sąskaitų atitikties patvirtinimą buvo 1,7 proc. visų išlaidų
(visos tos pataisos yra grynosios finansinės pataisos); žr. 4 priedą, 2.4 skirsnį.
2007–2013 m. laikotarpio Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo ir Europos socialinio
fondo bendras finansinių pataisų, atliktų remiantis vien Komisijos priežiūros darbu, dydis 2018 m. pabaigoje
sudarė 2,0 proc. skirtų asignavimų; žr. 4 priedą, 3.4.1 skirsnį.
2012–2018 m. laikotarpiu vidutinė patvirtintų finansinių pataisų ir susigrąžinamų lėšų suma buvo
3,2 mlrd. EUR arba 2,3 proc. vidutinės ES biudžeto išmokų sumos, o vidutinė su šiuo laikotarpiu
įgyvendintomis priemonėmis susijusi suma buvo 3,5 mlrd. EUR arba 2,4 proc. visų išmokų.
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4. Peržiūrėta Komisijos kovos su sukčiavimu strategija
Komisijos kovos su sukčiavimu strategija ir jos padalinių kovos su sukčiavimu strategijos
Vykdant patikimą ES biudžeto finansų valdymą Komisija yra atsakinga už kovą su sukčiavimu (382) (pagal
pasidalijamojo valdymo principą šia atsakomybe visų pirma dalijamasi su valstybėmis narėmis). Be to,
Komisija turi konkretų tikslą užkirsti kelią sukčiavimui ir pažeidimams, juos nustatyti, ištaisyti ir imtis
atitinkamų tolesnių veiksmų (383).
Pagrindinė šios užduoties vykdymo priemonė, Komisijos kovos su sukčiavimu strategija (384), yra
sukčiavimo prevencijos, nustatymo, tyrimo ir žalos ištaisymo Komisijos lygmeniu ir tinkamo Komisijos
padalinių veikimo jiems atliekant valdymo pareigas, siekiant užtikrinti ES finansinių interesų apsaugą, politikos
pagrindas. Komisijos kovos su sukčiavimu strategija pirmą kartą patvirtinta 2011 m. (385) ir, vadovaujant
Europos kovos su sukčiavimu tarnybai, neseniai peržiūrėta (386).
Vienas svarbiausių pasiekimų pagal 2011 m. strategiją yra tai, kad kiekvienas Komisijos padalinys
parengia, įgyvendina ir reguliariai atnaujina savo kovos su sukčiavimu strategiją toje politikos srityje, už
kurią jis atsakingas. Iki 2018 m. jie atliko šią užduotį taip, kaip parodyta tolesnėje lentelėje.
Metai, kuriais
atnaujintos padalinių
lygmeniu taikomos
kovos su sukčiavimu
strategijos

Komisijos padalinių
skaičius

2018

2017

2016

2015 ar
ankstesni
metai

Iš viso

13

18

9

10

50

Lentelė. Komisijos padalinių atnaujintos kovos su sukčiavimu strategijos.
Šaltinis – Europos Komisijos metinės veiklos ataskaitos.

Be to, atliekant 2011 m. Komisijos kovos su sukčiavimu strategijos vertinimą nustatyta, kad Europos kovos su
sukčiavimu tarnybos atliekamos atrankos ir tyrimo procedūros tapo efektyvesnės, o Komisijos padalinių
keitimasis informacija apie sukčiavimą su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba – veiksmingesnis. Nepaisant
to, paraginta atlikti tolesnius patobulinimus (387).
Komisijos kovos su sukčiavimu strategijos peržiūra padeda Komisijos padaliniams pasirengti vykdyti su
2021–2027 m. daugiamete finansine programa susijusius uždavinius; ją atliekant atsižvelgta į i) svarbius ES
kovos su sukčiavimu teisės aktų pakeitimus (priimta Finansinių interesų apsaugos direktyva (388) ir Europos
prokuratūros (389) įsteigimas); ii) Europos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą dėl su ES lėšų naudojimu susijusio
(382)
(383)
(384)
(385)
(386)
(387)
(388)
(389)

Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), 325 straipsnis.
Finansinio reglamento 36 straipsnio 2 dalies d punktas.
Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir
Audito Rūmams dėl Komisijos kovos su sukčiavimu strategijos, COM(2011) 376 final, 2011 6 24.
2011 m. rugsėjo 24 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui,
Regionų komitetui ir Audito Rūmams dėl Komisijos kovos su sukčiavimu strategijos, COM(2011) 376 final.
2019 m. balandžio 29 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui,
Regionų komitetui ir Audito Rūmams „Komisijos kovos su sukčiavimu strategija: aktyvesni ES biudžeto apsaugos veiksmai“,
COM(2019) 196.
SWD (2019) 500, 5.2.3 skirsnis.
2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams
kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, p. 29–41).
2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos
prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1–71).
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sukčiavimo rizikos valdymo (390); iii) Komisijos Vidaus audito tarnybos auditą dėl kovos su sukčiavimu veiklos
pajamų srityje (391) ir iv) 2018 m. lapkričio 21 d. priimtą komunikatą dėl Europos Komisijos valdymo (392).
Naująja strategija siekiama nuosekliau ir labiau suderintai kovoti su sukčiavimu; jos pagrindą sudaro žiniomis
ir duomenimis grindžiamos kovos su sukčiavimu priemonės. Visi Komisijos padaliniai prisidės prie jos
įgyvendinimo, kurį koordinuos Europos kovos su sukčiavimu tarnyba.
Europos kovos su sukčiavimu tarnyba taip pat toliau keisis ir taps kovos su sukčiavimu žinių ir
konsultacijų centru. Ji intensyviau dirbs su Komisijos tarnybomis ir valstybėmis narėmis, kad būtų išsamiau
ir tiksliau nustatomi, renkami, gerinami ir analizuojami svarbūs su sukčiavimu susiję duomenys.
Europos kovos su sukčiavimu tarnyba įgyvendins arba koordinuos daugumą šių priemonių, kuriomis siekiama
plėsti ir gerinti sukčiavimo rizikos nustatymą, supratimą ir vertinimą. Išsamesnė sukčiavimo rizikos analizė bus
naudinga finansų pareigūnams, auditoriams ir tyrėjams ir padės ekonomiškai efektyviau taikyti sukčiavimo
kontrolės priemones.

Naujasis Finansinis reglamentas
Priėmus Komisijos pasiūlymą supaprastinti Finansinį reglamentą ir 15 sektorių teisės aktų,
jos padaliniai gali supaprastinta tvarka rengti laikotarpio po 2020 m. finansavimo programas. Naujasis
Finansinis reglamentas įsigaliojo 2018 m. rugpjūčio 2 d. Su naujuoju Finansiniu reglamentu turėjo būti
suderinti kiti antrinės teisės aktai, tokie kaip ES organams taikomas finansinis pagrindų reglamentas.
Naujajame Finansiniame reglamente svarbus prioritetas yra sugriežtintų taisyklių dėl interesų konfliktų
įgyvendinimas pasidalijamojo valdymo srityje, glaudžiai derinant darbą su pasidalijamojo valdymo padaliniais.
Siekiant padėti parengti gairių valstybių narių institucijoms dėl naujųjų taisyklių taikymo, pradėtas šios srities
nacionalinės teisės aktų tyrimas. Pradėtos derybos dėl pasiūlymo dėl ES biudžeto apsaugos tuo atveju, kai yra
visuotinių teisinės valstybės principo taikymo trūkumų.
Komisija taip pat dėjo daug pastangų iš esmės supaprastinti pasiūlymus dėl finansavimo programų, skirtų
laikotarpiui po 2020 m., ir padidino tų programų lankstumą ir sąveikumą. Toks supaprastinimas, tinkamai
įgyvendinamas ir stebimas, teikia galimybę dar labiau padidinti išlaidų programų atsparumą sukčiavimui. Su
tuo susijęs darbas apėmė ir būsimų išlaidų programų apsaugą nuo sukčiavimo.

Ankstyvojo nustatymo ir draudimo dalyvauti procedūroje sistema
Kartu toliau vykdyti sukčiavimo prevencijos veiksmai pagal ankstyvojo nustatymo ir draudimo dalyvauti
procedūroje sistemą, kurią taikant galima iš anksto nustatyti nepatikimus ekonominės veiklos vykdytojus ir
uždrausti jiems gauti ES lėšas.
Ankstyvojo nustatymo ir draudimo dalyvauti procedūroje sistemos komisija, įgaliota vertinti nepatikimiems
ekonominės veiklos vykdytojams numatomų taikyti sankcijų atvejus, jau atlieka visas savo funkcijas.
Remdamiesi jos rekomendacijomis, leidimus suteikiantys pareigūnai tinkamais atvejais priėmė sprendimus
uždrausti kai kuriems veiklos vykdytojams gauti ES finansavimą. Tai – svarbi pažanga kovojant su sukčiavimu.
Atlikus vidaus auditą teigiamai įvertintas šios komisijos vaidmuo nuo jos sudarymo 2016 m. Už biudžetą
atsakingas padalinys vykdo rekomendaciją didinti Komisijos padalinių ir kitų institucijų informuotumą, siekiant
užtikrinti, kad šiai komisijai būtų pranešama apie visus galimus sukčiavimo atvejus.
Ankstyvojo nustatymo ir draudimo dalyvauti procedūroje sistema sustiprinta 2018 m. įsigaliojus Finansiniam
reglamentui – į ją įtraukta finansinių pažeidimų komisija, todėl galima priimti suderintus sprendimus.

(390)
(391)
(392)

Europos Audito Rūmai, Specialioji ataskaita Nr. 01/2019 „Kova su sukčiavimu naudojant ES lėšas. Reikalingi veiksmai“.
Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai – 2016 m. atlikto vidaus audito metinė ataskaita biudžeto įvykdymą
tvirtinančiai institucijai (Finansinio reglamento 99 straipsnio 5 dalis), COM(2017) 497 final, 2017 9 15, p. 11.
Komunikatas Komisijai dėl Europos Komisijos valdymo, COM(2018) 7703 final, 2018 11 21; Komisijos sprendimas dėl jos
organizacijos valdybos, COM(2018) 7706 final, 2018 11 21.
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Vertinant darbo produktus, paminėtina, kad nuo 2016 m. ankstyvojo nustatymo ir draudimo dalyvauti
procedūroje sistemos komisija:


priėmė 27 rekomendacijas (trijose iš jų komisija rekomendavo nedrausti dalyvauti procedūroje, nes
ekonominės veiklos vykdytojas ėmėsi taisomųjų priemonių);



septyniais atvejais pateikė oficialų atsakymą kompetentingam leidimus suteikiančiam pareigūnui
(pvz., dėl netinkamo nagrinėti atvejo, kai nebuvo nustatyti faktai, dėl likviduotos bendrovės atvejo
arba šios komisijos kompetencijai nepriklausančio atvejo);



keturiais atvejais paprašė leidimus suteikiančių pareigūnų atsiimti savo prašymą (pvz., nes nebuvo
teisinio pagrindo taikyti administracinę sankciją).

Kadangi galutinė atsakomybė vis vien tenka konkretiems leidimus suteikiantiems pareigūnams, svarbu
pažymėti, kad kompetentingi pareigūnai, pateikę prašymus komisijai, visiškai laikėsi jos rekomendacijų.
Ankstyvojo nustatymo ir draudimo dalyvauti procedūroje sistema siekiama sustiprinti ES finansinių interesų
apsaugą, užtikrinant, kad i) būtų anksti nustatomi ekonominės veiklos vykdytojai, su kuriais siejama rizika ES
finansiniams interesams; ii) nepatikimiems ekonominės veiklos vykdytojams būtų draudžiama gauti ES lėšų
ir (arba) būtų skiriamos finansinės baudos, ir iii) sunkiausiais atvejais, siekiant didesnio atgrasomojo poveikio,
Komisijos interneto svetainėje būtų skelbiama informacija apie draudimą dalyvauti procedūroje ir (arba) apie
skirtą finansinę baudą.
Šia sistema, kuri pradėjo veikti 2016 m., labai pagerintas administracinių sankcijų taisyklių taikymas laikantis
pagrindinių teisių, nepriklausomumo ir skaidrumo principų. Kai nėra priimto galutinio nacionalinio teismo
sprendimo arba, kai tinka, galutinio administracinio sprendimo, ES institucijos, agentūros, organai ir įstaigos
gali nuspręsti taikyti sankcijas nepatikimiems ekonominės veiklos vykdytojams tik gavusios rekomendaciją iš
centralizuotos tarpinstitucinės komisijos.
Ši komisija neturi įgaliojimų atlikti tyrimus. Iš esmės ji savo vertinimą grindžia Europos Audito Rūmų, Europos
kovos su sukčiavimo tarnybos arba Vidaus audito tarnybos atliktų auditų arba tyrimų nustatytais faktais ir
išvadomis, arba bet kokios kitos patikros, audito ar kontrolės, kurie atlikti kompetentingo leidimus suteikiančio
pareigūno atsakomybe, rezultatais. Šią komisiją sudaro nuolatinis aukšto lygio nepriklausomas pirmininkas, du
nuolatiniai Komisijai (kaip sistemos savininkei) atstovaujantys nariai ir vienas ad hoc narys, atstovaujantis
tarnybos, kuri prašo rekomendacijos, leidimus suteikiančiam pareigūnui. Ji gerbia atitinkamo ekonominės
veiklos vykdytojo teisę į gynybą ir vadovaujasi principu, kad tam tikru valdžios lygmeniu negalima imtis jokių
veiksmų, viršijančių tai, kas būtina jam paskirtai užduočiai atlikti (proporcingumas).
2018 m. įvairios leidimus suteikiančios tarnybos pateikė 23 atvejus, iš jų 16 dėl ankstyvojo nustatymo;
septyni iš jų jau perduoti nagrinėti komisijai per jos nuolatinį sekretoriatą. Dėl draudimo dalyvauti procedūroje
komisija pateikė keturias rekomendacijas, ir visais šiais atvejais apie draudimą paskelbta viešai.
Rekomenduojami draudimai dalyvauti procedūroje pagrįsti tuo, kad įvykdyti sunkūs profesiniai nusižengimai,
dideli pažeidimai vykdant pagrindines pareigas įgyvendinant sutartį, taip pat sukčiavimas. Iš kitų trijų atvejų,
perduotų nagrinėti komisijai, vienu atveju komisija nepateikė rekomendacijos, tačiau pateikė oficialų atsakymą
kompetentingam leidimus suteikiančiam pareigūnui (nes teisiškai nenustatyta, kad tai toks atvejis, kai
taikytinas draudimas dalyvauti procedūroje), o kiti du atvejai šiuo metu tebenagrinėjami.
Europos Komisija taip pat privalo pranešti apie leidimus suteikiančių pareigūnų priimtus sprendimus i)
nedrausti ekonominės veiklos vykdytojams dalyvauti procedūroje, kad būtų užtikrintas paslaugų tęstinumas
ribotą laikotarpį, iki tie veiklos vykdytojai imsis taisomųjų priemonių, ir ii) informacijos apie administracines
sankcijas neskelbti Komisijos svetainėje, kai to reikia dėl tyrimų konfidencialumo arba laikantis proporcingumo
principo, kai su tuo yra susijęs fizinis asmuo. Leidimus suteikiantys pareigūnai tokių sprendimų nepriėmė.
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5. Vadovybė teikia pagrįstą patikinimą, o finansinis išlygų poveikis
yra nedidelis
Savo 2018 m. patikinimo pareiškimuose (393) visi 50 įgaliotųjų leidimus suteikiančių pareigūnų pareiškė
turintys pagrįstą patikinimą, kad i) jų ataskaitose pateikta informacija apie padėtį jų padaliniuose yra tikra
ir teisinga (t. y. patikima, išsami ir tiksli); ii) jų veiklai skirti ištekliai panaudoti pagal paskirtį ir laikantis
patikimo finansų valdymo principo; iii) įdiegtomis kontrolės procedūromis suteikiamos būtinos atliktų operacijų
teisėtumo ir tvarkingumo garantijos.
Per savo bendrą patikinimo sudarymo procesą ir iš savo valdymo perspektyvos įgaliotieji leidimus suteikiantys
pareigūnai taip pat atlieka išsamesnę kiekvienos programos ar savo finansavimo portfelio segmento analizę.
Jie naudojasi visa prieinama informacija, ypač ex ante ir ex post kontrolės rezultatais, kad nustatytų bet kokį
galimą kiekybiniu ar kokybiniu požiūriu reikšmingą trūkumą. Kiekvienų finansinių metų pabaigoje jie nustato,
ar tokio trūkumo finansinis poveikis ir (arba) poveikis reputacijai gali būti didesnis nei reikšmingumo riba. Jei
taip, jie pateikia savo patikinimo pareiškimą su išlyga toje konkrečioje atitinkamos programos
srityje (394).
Išlygos yra pagrindinės grandys atskaitomybės struktūroje. Jos yra rodiklis, parodantis skaidrumą
Komisijoje dėl patirtų problemų arba trūkumų ir galimo finansinio jų poveikio. Patikinimo pareiškimo su
išlygomis pateikimas metinėje veiklos ataskaitoje yra patikimo finansų valdymo dalis. Išlygos taip pat yra
priemonė, kurią naudojant šalinami likę trūkumai. Nors daugumą išlygų lemia nustatyti faktai dėl ankstesnių
mokėjimų valdymo ir kontrolės, jos taip pat turi teigiamą prevencinį poveikį – parengiami veiksmų planai
siekiant mažinti riziką ateityje ir stiprinti kontrolės sistemas.
Be to, išlygų skaičius nėra finansų valdymo kokybės rodiklis. Iš dalies taip yra todėl, kad tarp išlygų
skaičiaus ir finansinio jų poveikio nėra tiesioginio ryšio, ir todėl, kad dėl kai kurių trūkumų išlygos daromos
kelis kartus. Pavyzdžiui, kelios išlygos gali būti daromos tada, kai programos segmentus įgyvendina ne vienas,
o daugiau padalinių, arba kai trūkumas, dėl kurio daroma „nauja“ išlyga dabartiniu programavimo laikotarpiu,
yra ankstesnio programavimo laikotarpio trūkumo tąsa (pvz., 2018 m. padaryta išlyga dėl mažųjų ir vidutinių
įmonių konkurencingumo programos, kuria pakeista konkurencingumo ir inovacijų programa). Vis dėlto toks
atsiskaitymo metodas teikia daugiau tikslumo ir skaidrumo.
2018 ataskaitiniais metais 30 įgaliotųjų leidimus suteikiančių pareigūnų paskelbė besąlyginius
patikinimo pareiškimus, o 20 paskelbė sąlyginius pareiškimus – iš viso padaryta 40 išlygų
(žr. diagramą toliau). Šios išlygos daro poveikį ir pajamoms, ir išlaidoms. Visais atvejais atitinkami įgaliotieji
leidimus suteikiantys pareigūnai patvirtino veiksmų planus, kad būtų pašalinti atitinkami trūkumai ir
sumažinta dėl jų kilusi rizika. Išsamus 2018 m. išlygų sąrašas pateiktas 3 priede.

(393)
(394)

https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-reports_lt
Žr. išsamius duomenis 3 priede.
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Iš tų 40 išlygų 38 yra kartotinės, o dvi yra naujos (viena Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios
įstaigos išlyga ir viena vidaus reikalų politikos srities padalinio išlyga). Penkios kartotinės išlygos atnaujintos:
iš kiekybinių jos tapo nekiekybinės (ar atvirkščiai) arba pakeista jų taikymo sritis (išsamesnę informaciją
žr. tolesniame intarpe). Buvo apskaičiuotas arba perskaičiuotas visų išlygų poveikis 2018 m. išlaidoms.

Diagrama. Išlygos kiekvienoje politikos srityje.
Šaltinis – Europos Komisijos metinės veiklos ataskaitos.

Dešimt 2018 m. išlygų yra visiškai ar iš dalies nekiekybinės. Išlygos neįmanoma kiekybiškai nustatyti, kai ji
neturi visiškai jokio finansinio poveikio, jos poveikio neįmanoma tiksliai įvertinti arba jos poveikis susijęs tik su
reputacija.
Pusė visų išlygų yra dėl 2007–2013 m. laikotarpio ankstesnių programų. Yra likę labai nedaug operacijų
pagal šias ankstesnes programas. Šios išlygos paliekamos galioti (nors jų visų finansinis poveikis nedidelis),
nes susiję klaidų lygiai tebeviršija 2 proc. reikšmingumo ribą (taip pat žr. tolesnį svarstymą (p. 173) dėl galimo
de minimis taisyklės nustatymo išlygoms – ji būtų taikoma daugumai ankstesnių programų).
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Naujos ir atnaujintos išlygos 2018 m.
Nustatytos dvi naujos išlygos.
Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga padarė papildomą išlygą dėl savo dotacijų, skirtų mažųjų
ir vidutinių įmonių konkurencingumui, nes likutinis klaidų lygis viršija 2 proc. Šia programa pakeista
konkurencingumo ir inovacijų programa, dėl kurios taip pat buvo padaryta išlygų. Atliktų pradinių auditų
rezultatai rodo, kad šios programos sudėtingumas (tinkamų išlaidų kompensavimu pagrįsta mokėjimo tvarka)
gali būti dar nepakankamai supaprastintas, kad sumažėtų klaidų lygis. Ši hipotezė bus dar kartą patikrinta
2019 m., kai bus gauta daugiau auditų rezultatų.
Vidaus reikalų politikos srities padalinys pateikė papildomą (su reputacija susijusią) išlygą dėl Europos sienų ir
pakrančių apsaugos agentūros. Europos Audito Rūmai nustatė netinkamą viešųjų pirkimų procedūrą (dėl kelto
transporto paslaugų Graikijoje), pagal kurią mokėjimai atlikti 2018 m., o Europos Parlamentas nurodė kelis
kontrolės trūkumus naujausiame šios agentūros biudžeto įvykdymo patvirtinimo pranešime.
Atnaujintos penkios kartotinės išlygos.
Regionų ir užimtumo politikos sričių padaliniai pakeitė savo 2017 m. kiekybines išlygas dėl 2007–2013 m.
programų nekiekybinėmis 2018 m. išlygomis. Tai padaryta todėl, kad pagal atitinkamas veiksmų programas
2018 m. neatlikta jokių naujų mokėjimų, nors susijusius galutinius mokėjimus numatoma atlikti vėlesniais
metais.
Paramos struktūrinėms reformoms tarnyba pakeitė savo 2017 m. nekiekybinę išlygą kiekybine išlyga, kai
išaiškėjo ribota jos taikymo sritis. Remiantis pirmaisiais dabar vykdomos ex post kontrolės rezultatais
įvertintas tiesiogiai valdomų dotacijų likutinis klaidų lygis viršija 2 proc., tačiau ši išlyga taikoma tik dotacijoms
pagal techninės paramos programas, dėl kurių susitarta su organizacijomis, prieš tai nepatikrintomis
„ramsčiais pagrįstu“ vertinimu, – jos sudaro tik nedidelę visų organizacijų, su kuriomis susitarta dėl tokių
dotacijų, dalį.
Už biudžetą atsakingas padalinys pakeitė savo 2017 m. kiekybinę išlygą dėl tradicinių nuosavų išteklių
nekiekybine išlyga. Tai paaiškinta tuo, kad 2018 m. nenustatyta naujo reikšmingo su Jungtine Karalyste
susijusio poveikio ir dar neįmanoma kiekybiškai nustatyti galimo sukčiavimo, vykdomo sumažinant vertę,
masto kitose valstybėse narėse. Nuo 2011 iki 2017 m. prarastus tradicinius nuosavus išteklius siekiama
susigrąžinti pažeidimų nagrinėjimo procedūromis.
Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga pakeitė savo 2017 m. (nekiekybinės) išlygos
(susijusios su Vidaus audito tarnybos nustatytais vidaus kontrolės trūkumais) taikymo sritį, atsižvelgdama į
jau padarytą pažangą (dabar nė viena iš vykdytinų rekomendacijų nėra vertinama kaip kritinė). Vis dėlto ši
išlyga palikta galioti ir 2018 m., nes visų reikiamų tolesnių priemonių po audito bus imtasi 2019 m.
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Tais atvejais, kai likutinis klaidų lygis viršija reikšmingumo ribą, išlygos finansinis poveikis nustatomas
padauginant atitinkamos programos arba segmento išlaidas iš likutinio klaidų lygio. Bendra 2018 m. suma
(1 078 mln. EUR) ir pokytis, palyginti su ankstesniais metais, parodyti lentelėje ir diagramoje toliau:

Politikos sritis

Visi mokėjimai 2018 m.

Išlygų finansinis poveikis

Žemės ūkis

56 830

725

Sanglauda, migracija ir žuvininkystė

56 802

284

Išorės santykiai

13 281

16

Moksliniai tyrimai, pramonė, kosmosas,
energetika ir transportas

16 242

42

Kita vidaus politika

6 712

9

Kitos tarnybos ir administravimas

6 881

0

156 749

1 078

iš jų dėl dabartinių programų

1 037

iš jų dėl ankstesnių programų

41

Politikos sritis

Visi nuosavi ištekliai 2018 m.

Išlygų finansinis poveikis

Nuosavi ištekliai

142 355

0

Iš viso

Diagrama ir lentelė. 2016, 2017 ir 2018 m. kiekybinių išlygų finansinis poveikis (poveikis) (mln. EUR).
Šaltinis – Europos Komisijos metinės veiklos ataskaitos.
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Nustatyti pastovūs 2017 ir 2018 m. rezultatai šiose srityse:


nustatytas pastovumas žemės ūkio srityje – išlygų, padarytų dėl rinkos priemonių, tiesioginių išmokų
ir kaimo plėtros, finansinis poveikis tebėra gana pastovus, palyginti su praėjusiais metais (šiek tiek
sumažėjo);



nustatytas padidėjimas sanglaudos, migracijos ir žuvininkystės srityje – joje dvigubai didesnį poveikį
galima paaiškinti tuo, kad dabartinės programos dabar jau įgyvendinamos visu pajėgumu ir
atitinkamos išlaidos padidėjo apie 20 mlrd. EUR, palyginti su 2017 m. Taip pat nustatyta daugiau
atvejų, susijusių su daugiau valstybių narių, kurių veiksmų programų klaidų lygiai yra dideli;



nustatytas sumažėjimas kitose politikos srityse – jose finansinis poveikis sumažėjo maždaug perpus.
Taip yra todėl, kad likutiniai klaidų lygiai toliau mažėja, o išlygos yra susijusios su mažiau segmentų
negu anksčiau ir (arba) su mažesniais išlaidų kiekiais atitinkamuose (pvz., vystymosi politikos srities
padalinio tiesioginių dotacijų) segmentuose.

Dėl ankstesnių programų padarytų išlygų finansinis poveikis logiškai toliau mažėja: jis sumažėjo iki
41 mln. EUR 2018 m. (2017 m. – 129 mln. EUR). Tol, kol susiję likutiniai klaidų lygiai viršija 2 proc.
reikšmingumo ribą, išlygų panaikinti negalima, nepaisant to, kad jų finansinis poveikis liko visai nedidelis.
Kaip ir ankstesniais metais, mokslinių tyrimų politikos srities padaliniai ir vykdomosios įstaigos neturi išlygų ir
pateikė besąlyginius patikinimo pareiškimus dėl programos „Horizontas 2020“. Taip yra todėl, kad jos taiko šiai
programai specialią 2–5 proc. reikšmingumo ribą – taip atsižvelgiama į jai būdingą riziką ir kontrolės
apribojimus (395). Atrodo, kad jų dabartinis likutinis klaidų lygis yra žemesnis nei 5 proc. ir artimas 2 proc. (taip
pat žr. 1 poskirsnį).

Sudarant patikinimą 2018 m. padaryta pažanga
2018 m. Komisijos padaliniai toliau stiprino savo patikinimo sudarymo procesą rengdami savo metines veiklos
ataskaitas. Toliau pateikiama pavyzdžių.
Sanglaudos politikos srities padaliniai reikšmingai patikslino, supaprastino ir suderino savo pranešamus
klaidų lygius, remdamiesi Europos Audito Rūmų rekomendacijomis ir svarstymais ir dėl to susitarę su
Komisijos centrine finansų tarnyba. Be to, ekonominės socialinės ir teritorinės sanglaudos pagal biudžeto 1B
išlaidų kategoriją tarpinė suma įtraukta į lenteles, kuriose pateikta bendra rizika atliekant
mokėjimą / užbaigiant programas (žr. 1 poskirsnį ir 2 priedą).
Pasidalijamojo valdymo srityje nuo 2018 m. valstybių narių audito institucijos praneša apie svarbiausių
rūšių trūkumus, dėl kurių atsiranda pažeidimų, naudodamos bendrą Komisijos ir valstybių narių sutartą
klasifikaciją (išsamesnius duomenis ir veiksmus žr. 2.1 poskirsnyje). Be to, jos praneša apie apskritai galimus
interesų konfliktus ir apie veiksmus, kurių imamasi tokiais atvejais siekiant sušvelninti padėtį, kad būtų
apsaugotas ES biudžetas.
Išorės santykių (vystymosi ir kaimynystės politikos sričių) padaliniai toliau tobulina segmentuotą patikinimo
sudarymą dėl savo finansavimo portfelių, taigi savo išlygoje daugiau dėmesio skiria atitinkamam didesnės
rizikos segmentui (tiesioginėms dotacijoms). Abu padaliniai taip pat atsakė į Europos Audito Rūmų pastabas ir
pateikė išsamesnius duomenis, kad jų likutinio klaidų lygio tyrimai būtų skaidresni.
Mokslinių tyrimų politikos srities padaliniai toliau imasi veiksmų siekdami dar labiau sumažinti klaidų lygį:
pavyzdžiui, toliau paprastinamas dotacijos susitarimo pavyzdys, aiškiau pranešama apie tinkamumo
finansuoti taisykles (šiuo tikslu organizuota 15 renginių) ir toliau plėtojamas finansavimas vienkartinėmis
išmokomis. Komisijos pasiūlyme dėl naujos kartos mokslinių tyrimų programos („Europos horizontas“) taip pat
numatytas supaprastintas išlaidų apmokėjimas (taip pat žr. 2.1 poskirsnį).

(395)

Prie Komisijos pasiūlymo dėl programos „Horizontas 2020“ reglamento pridėtoje finansinėje teisės akto pažymoje nurodyta: „Todėl
Komisija mano, kad mokslinių tyrimų išlaidoms pagal programą „Horizontas 2020“ 2–5 % intervalo metinės klaidų rizikos dydis yra
realistinis tikslas, atsižvelgiant į kontrolės išlaidas, siūlomas taisyklių paprastinimo priemones ir susijusią riziką, siejamą su
mokslinių tyrimų projekto išlaidų atlyginimu. Galutinis tikslas – pasiekti, kad programų įgyvendinimo pabaigoje, įvertinus finansinį
visų auditų, taisomųjų ir susigrąžinimo priemonių poveikį, likutinių klaidų dydis būtų kuo artimesnis 2 %.“
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2016 m. įsteigta Paramos struktūrinėms reformoms tarnyba nuo tada padarė didelę pažangą kurdama
brandžią vidaus kontrolės ir valdymo sistemą, kuri suteiks galimybę tinkamai valdyti didinamą jos biudžetą.
2018 m. pradėta vykdyti ex post kontrolės funkcija. Tai suteikė šiai tarnybai galimybę kiekybiškai nustatyti
savo riziką, patiriamą valdant dotacijas (žr. pirmiau).

Vidaus audito tarnybos bendroji nuomonė ir „dalyko pabrėžimo“ pastraipa
Teikdama savo 2015, 2016 ir 2017 m. bendrąsias nuomones Vidaus audito tarnyba pridėjo savo „dalyko
pabrėžimo“ pastraipą (396), kurioje nurodė, kad tie padaliniai, kurie kai kurias savo politikos ir (arba) biudžeto
dalis paveda vykdyti įgaliotiesiems subjektams, turėtų stiprinti savo stebėsenos ir priežiūros strategijas ir
veiklą, kartu deramai atsižvelgdami į konkrečius (t. y. kartais ribotus) įgaliojimus ir vaidmenis, šiems
padaliniams suteiktus tomis aplinkybėmis. Tais pats pakartota ir 2018 m.; daugiau informacijos
žr. 6 poskirsnyje ir (arba) 5 priede.
Kadangi keturios išlygos padarytos dėl problemų agentūrose ir kituose įgaliotuosiuose subjektuose (Švietimo,
garso ir vaizdo bei kultūros vykdomojoje įstaigoje, Europos prieglobsčio paramos biure, Europos sienų ir
pakrančių apsaugos agentūroje ir Afrikos Sąjungos komisijoje), tai tebėra Komisijai ypač aktualus dalykas.
2018 m. jos centrinės tarnybos ir padaliniai sudarė bendras darbo grupes siekdami išaiškinti ir apibrėžti šias
įstaigas prižiūrinčių padalinių vaidmenį.
Atitinkamos agentūros, jų partneriai padaliniai ir centrinės tarnybos imasi veiksmų siekdami pagerinti padėtį.
Be kita ko, patobulinta valdymo tvarka (priimtas naujas finansinis pagrindų reglamentas) ir decentralizuotos
agentūros rengiasi sustiprinti rizikos valdymą.

Galimi pokyčiai 2019 m.
Komisija apsvarstys poreikį kartu su Europos Audito Rūmais ištirti galimybę nustatyti de minimis taisyklę dėl
išlygų. Jei tam būtų pritarta, išlygos nebebūtų laikomos reikšmingomis tuose segmentuose, kurie nesudaro
tam tikros viso padalinio finansavimo portfelio dalies (pvz., sudaro mažiau nei 5 proc.), ir kai finansinis
poveikis nesiekia tam tikros ribos (pvz., mažesnis nei 5 mln. EUR). Tai būtų taikoma daugumai ankstesnių
programų.

Ateities perspektyvos po 2019 m. ir (arba) 2020 m.
2018 m. įsigaliojo peržiūrėtas Finansinis reglamentas – taip suteiktas supaprastintas pagrindas laikotarpio po
2020 m. finansavimo programoms, dėl kurių šiuo metu vyksta tarpinstitucinės derybos. Ypač daug dėmesio
skiriama kuo didesniam supaprastinimui, sąveikoms ir efektyvumui, taip pat pagal riziką diferencijuotoms ir
ekonomiškai efektyvioms kontrolės sistemoms. Siekiama įgyvendinti ir atitinkamą politiką arba programą, ir
vidaus kontrolės tikslus, t. y. kad būtų greitai atliekami mokėjimai, būtų nedaug klaidų ir ekonomiškai
efektyvios kontrolės išlaidos. Šiuos tris uždavinius gali padėti įvykdyti, pavyzdžiui, daugiau naudojamos
vienkartinės dotacijos (taip toliau mažinant poreikį tvarkyti išsamią apskaitą) ir galimybė teikti finansavimą
remiantis sukurtais produktais arba rezultatais (tokiu atveju nereikia stebėti darbo valandų naudojant darbo
laiko apskaitos žiniaraščius).

(396)

Į auditoriaus ataskaitą įtraukiama pastraipa, kuri yra privaloma arba įtraukiama auditoriaus nuožiūra ir kurioje nurodomas tam
tikras dalykas, tinkamai pateiktas ar atskleistas finansinėse ataskaitose, kuris, auditoriaus profesiniu sprendimu, yra toks svarbus,
kad be jo naudotojai negalėtų visiškai suprasti tų finansinių ataskaitų (AICPA apibrėžtis).
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6. Patikinimas, gaunamas Vidaus audito tarnybos darbu
Komisijos padaliniai savo patikinimą taip pat pagrindė Vidaus audito tarnybos atliktu darbu. Šios metinės
valdymo ir veiklos rezultatų ataskaitos 5 priede pateikiama daugiau informacijos apie Vidaus audito tarnybos
teikiamą patikinimą. Pagal Finansinio reglamento 118 straipsnio 8 dalį Komisija šio savo vidaus auditoriaus
darbo suvestinę ataskaitą nusiunčia biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai.
Vidaus audito tarnyba pagal griežtą tolesnės priežiūros politiką vertina, kaip vykdomos jos
rekomendacijos. Atliekant Vidaus audito tarnybos darbą patvirtinta, kad audituoti subjektai sėkmingai ir laiku
įvykdė 97 proc. iš 2014–2018 m. laikotarpiu vykdytų jos rekomendacijų.
Siekdama prisidėti prie veiklos rezultatais grindžiamos Komisijos darbo kultūros ir pastangų skirti daugiau
dėmesio ekonominei naudai, 2018 m. Vidaus audito tarnyba, įgyvendindama savo 2016–2018 m. strateginį
audito planą, atliko veiklos auditą ir auditą, apimantį svarbius veiklos aspektus (visapusišką auditą).
i) Dėl horizontaliųjų procesų Vidaus audito tarnyba pateikė rekomendacijų, skirtų padėti gerinti bendrą kelių
pagrindinių procesų vykdymą valdymo, informacinių technologijų saugumo, žmogiškųjų išteklių, tarpusavio
sąveikų ir išteklių naudojimo srityse.


Visų pirma Vidaus audito tarnyba atliko 2016 m. pradėtos sąveikų ir efektyvumo peržiūros padėties
auditą ir rekomendavo proporcingais veiksmais gerinti padėtį, padedant užtikrinti, kad šios iniciatyvos
tikslai galiausiai būtų sėkmingai pasiekti. Po Vidaus audito tarnybos atlikto audito Komisija 2019 m.
balandžio mėn. paskelbė naują komunikatą Sąveikų ir efektyvumo iniciatyva: įvertinimas ir
tolesni veiksmai.



Dėl valdymo procesų Komisija 2018 m. lapkričio mėn. paskelbė komunikatų ir sprendimų rinkinį
(valdymo dokumentų rinkinys) siekdama spręsti problemas, kurias Vidaus audito tarnyba nurodė savo
2018 m. sausio mėn. paskelbtoje audito ataskaitoje, ir atnaujinti Komisijos organizacinio valdymo
tvarką. 2018 m. Vidaus audito tarnyba pateikė tolesnių rekomendacijų Europos infrastruktūros tinklų
priemonės telekomunikacijų programos valdymo ir Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi
generalinio direktorato IT valdymo srityse.



Dėl žmogiškųjų išteklių valdymo pateiktos kelios Vidaus audito tarnybos auditų pastabos Jungtiniam
tyrimų centrui ir, atsižvelgdama į pastaraisiais metais ir kituose Komisijos padaliniuose nustatytas
panašias problemas, Vidaus audito tarnyba nusiuntė Žmogiškųjų išteklių ir saugumo generaliniam
direktoratui rekomendacijų raštą, kuriame nurodė kelis dalykus, į kuriuos reikėtų atsižvelgti, siekiant
padėti Komisijai veiksmingai spręsti žmogiškųjų išteklių problemas savo generaliniuose
direktoratuose ir tarnybose.



Tinkamai koordinuoti veiklą ir bendradarbiauti su suinteresuotaisiais subjektais yra ypač svarbu
siekiant užtikrinti veiksmų, vykdomų įvairiose politikos srityse, nuoseklumą ir veiksmingumą. Vidaus
audito tarnyba pateikė konkrečių rekomendacijų dėl Komisijos (Tarptautinio bendradarbiavimo ir
vystymosi generalinio direktorato, Kaimynystės politikos ir plėtros derybų generalinio direktorato ir
Užsienio politikos priemonių tarnybos) ir Europos išorės veiksmų tarnybos darbo koordinavimo
veiksmų ir dėl Eurostato bendradarbiavimo su ES įstaigomis ir tarptautinėmis organizacijomis.



Po įvairių auditų padaryta išvada, kad taip pat būtų galima toliau gerinti bendrą kitų horizontaliųjų
procesų vykdymą, kaip išdėstyta 5 priede.



Atliekant auditus patikrinti keli geresnio reglamentavimo aspektai (kaip išdėstyta 5 priede), tačiau
šiose srityse reikšmingų problemų nenustatyta.

ii) Biudžeto veiklos ir administracinių asignavimų vykdymo rezultatyvumas


Vidaus audito tarnyba atliko kelis auditus vertindama programų valdymo ir mokėjimų procesus pagal
pasidalijamąjį valdymą, tačiau nenustatė reikšmingų rezultatyvumo trūkumų šiose srityse.
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Tiesiogiai valdomų lėšų srityje atlikus kelis auditus įvertintas vykdomųjų įstaigų (Švietimo, garso ir
vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos, Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos,
Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos, Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios
įstaigos, Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos) dotacijų valdymas ir reikšmingų rezultatyvumo
trūkumų nenustatyta; vienintelė išimtis – Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga,
kurioje nustatyta didelių trūkumų, darančių poveikį bendros „Erasmus+“ projektų valdymo ir
programos „Kūrybiška Europa“ dotacijų vidaus kontrolės sistemos veiksmingumui. Vidaus audito
tarnyba atkreipė dėmesį į tai, kad ši vykdomoji įstaiga jau pradėjo spręsti šias problemas
(žr. 5 poskirsnį) atsižvelgdama į audito rekomendacijas.



Netiesiogiai valdomų lėšų srityje atliekant kelis auditus skirta dėmesio Komisijos padaliniuose
taikomai priežiūros tvarkai. Nors už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir mažąsias bei vidutines įmones
atsakingame padalinyje reikšmingų rezultatyvumo trūkumų nenustatyta, Vidaus audito tarnyba
nustatė su konkrečiais finansinių priemonių valdymo aspektais susijusių trūkumų padaliniuose,
atsakinguose už klimato politiką, už aplinką ir už kaimynystės politiką ir plėtros derybas. Vidaus
audito tarnyba taip pat pateikė už tarptautinį bendradarbiavimą ir vystymąsi atsakingam padaliniui
rekomendacijų dėl patikinimo sudarymo proceso jo būstinėje ir ypač dėl metinių valdymo deklaracijų,
kurias turi teikti tarptautinės finansų įstaigos ir (arba) nacionalinės agentūros, įgyvendinančios
projektus pagal netiesioginio valdymo principą, stebėsenos proceso.

Kartu su savo auditais Vidaus audito tarnyba 2019 m. vasario mėn. papildomai pateikė dalines išvadas dėl
vidaus kontrolės padėties kiekviename padalinyje. Šios išvados, kuriomis remtasi rengiant atitinkamų
padalinių 2018 m. metines veiklos ataskaitas, apima visas dar neįvykdytas rekomendacijas, Vidaus audito
tarnybos pateiktas dėl valdymo ir kontrolės sistemų per auditorių patikrintus procesus tuose padaliniuose per
praėjusius 3 metus. Ypač daug dėmesio teikta Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai įstaigai skirtai
dalinei išvadai dėl vienos kritinės ir dviejų labai svarbių rekomendacijų, pateiktų atliekant auditą dėl programų
„Erasmus+“ ir „Kūrybiška Europa“ dotacijų valdymo (2 etapo nuo projektų stebėsenos iki mokėjimo).
Ši vykdomoji įstaiga pateikė Vidaus audito tarnybos daline išvada pagrįstą išlygą (žr. 5 poskirsnį).
Galiausiai Vidaus audito tarnyba, kaip reikalaujama jos užduočių apraše, pateikė metinę bendrą nuomonę dėl
Komisijos finansų valdymo. Ji pagrįsta Vidaus audito tarnybos per pastaruosius 3 metus (2016–2018 m.)
vykdyta Komisijos finansų valdymo srities audito veikla. Joje taip pat atsižvelgiama į informaciją iš kitų
šaltinių, t. y. į Europos Audito Rūmų ataskaitas.
Remdamasis šia audito informacija vidaus auditorius manė, kad Komisijos 2018 m. nustatytų valdymo, rizikos
valdymo ir vidaus kontrolės procedūrų apskritai pakanka, kad būtų galima pateikti pagrįstą patikinimą dėl jos
finansinių tikslų pasiekimo. Tačiau dėl įgaliotųjų leidimus suteikiančių pareigūnų patikinimo pareiškimuose,
pateiktuose jų atitinkamose metinėse veiklos ataskaitose, padarytų išlygų jo bendroji nuomonė yra sąlyginė.
Priimdamas šią bendrąją nuomonę vidaus auditorius taip pat apsvarstė bendrą visų sumų, kurios laikomos
susijusiomis su rizika atliekant mokėjimą, poveikį, nes jos apima ne tik tas sumas, dėl kurių padaryta išlyga.
Bendrosios su rizika susijusios sumos yra įgaliotųjų leidimus suteikiančių pareigūnų 2018 m. metinėse veiklos
ataskaitose nustatyti tiksliausi įverčiai pagal tai, kokia patvirtintų išlaidų suma neatitiko taikytų sutartinių ir
teisės aktų nuostatų tuo metu, kai atlikti mokėjimai 2018 m. Jos visos kartu sudaro bendrą sumą,
nesiekiančią 2 proc. reikšmingumo ribos, iš visų atitinkamų išlaidų (397), patirtų iš Komisijos biudžeto, Europos
plėtros fondo ir ES patikos fondų 2018 m. Į šias su rizika susijusias sumas atliekant mokėjimus 2018 m. dar
neįskaičiuotos jokios finansinės pataisos ir susigrąžinamos lėšos dėl trūkumų ir klaidų, kuriuos padaliniai
nustatys ir ištaisys vėlesniais metais pagal daugiamečius taisomuosius mechanizmus, įtrauktus į Komisijos
vidaus kontrolės sistemas. Taigi, atsižvelgdama į šiuos aspektus, Vidaus audito tarnyba mano, kad visas ES
biudžetas yra, laikui bėgant, tinkamai saugomas.
Vidaus auditorius pateikė savo nuomonę be jokių kitų išlygų, tačiau pridėjo „dalyko pabrėžimo“ pastraipą dėl
trečiųjų šalių, įgyvendinančių politiką ir programas, priežiūros strategijų; tai aprašyta šios ataskaitos 5 priede.

(397)

Atitinkamos išlaidos yra visa 2018 m. atliktų išmokų suma, atėmus bendrą naujo išankstinio finansavimo 2018 m. išmokų sumą ir
pridėjus bendrą ankstesnio laikotarpio išankstinio finansavimo, patvirtinto 2018 m., išmokų sumą (kaip pranešta Komisijos tarnybų
2018 m. metinėse veiklos ataskaitose).
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7. Audito pažangos komiteto atlikto darbo išvadų santrauka
Audito pažangos komitetas savo darbe daugiausia dėmesio skyrė keturiems savo 2018 ir 2019 m. darbo
programose nustatytiems pagrindiniams tikslams: vidaus auditoriaus audito planavimo svarstymui; vidaus ir
išorės audito darbo rezultatų analizavimui siekiant nustatyti galimai reikšmingą riziką (taip pat teminėse
srityse); tolesnių priemonių, kurių imamasi dėl reikšmingos audito darbu nustatytos likutinės rizikos,
stebėsenai; vidaus auditoriaus nepriklausomumo užtikrinimui ir vidaus audito darbo kokybės stebėsenai.
Audito pažangos komitetas yra patenkintas vidaus audito darbo nepriklausomumu ir kokybe ir tuo, kad
vidaus auditoriaus darbo planavimas pakankamai apima audito visumą ir toliau aprėpia pagrindines rizikos
sritis. Audito pažangos komitetas po jo įstatų peržiūros, atliktos 2018 m. rudenį, galėjo pirmą kartą palyginti
vidaus auditoriaus atliekamą rizikos vertinimą su vadovybės nustatytais pagrindiniais rizikos veiksniais.
Komitetas palankiai įvertino tai, kad vidaus auditoriaus 2018 m. bendroji nuomonė yra teigiama ir kad ji
yra sąlyginė tik dėl valdymo išlygų, pateiktų įgaliotųjų leidimus suteikiančių pareigūnų metinėse veiklos
ataskaitose. Tačiau jau ketvirtus iš eilės metus vidaus auditorius įtraukė „dalyko pabrėžimo“ pastraipą dėl
veiklos perdavimo (užduočių perdavimo išorės subjektams). Komitetas jau kelis kartus išreiškė susirūpinimą
dėl tokios rizikos ir dar kartą pakartojo, kad reikia toliau teikti pirmenybę pastangoms mažinti tą riziką
tinkamomis kontrolės strategijomis ir priemonėmis.
Komitetas atsižvelgė į vidaus auditoriaus bendras išvadas dėl veiklos auditų, visų pirma dėl valdymo,
finansinių priemonių, žmogiškųjų išteklių ir rizikos valdymo procesų, ir atkreipė dėmesį į paraleles su jo paties
darbo teminiais prioritetais ir į tai, kad dauguma akcentuotų svarbiausių faktų, nustatytų auditais, jau
apsvarstyta šiame komitete.
Audito pažangos komitetas atkreipė dėmesį į tai, kad vadovybė sutiko su visomis audito
rekomendacijomis, vidaus auditoriaus pateiktomis 2018 m., ir įgyvendinami pakankami veiksmų planai
dėl nustatytos rizikos.
Šiuo ataskaitiniu laikotarpiu vidaus auditorius pateikė vieną kritinę rekomendaciją, skirtą Švietimo, garso ir
vaizdo bei kultūros vykdomajai įstaigai. Tai yra antroji kritinė rekomendacija dėl dotacijų valdymo proceso
šioje įstaigoje, pateikta po trijų etapų audito antrojo etapo. Komitetas palaikė ryšį su šia vykdomąja įstaiga ir
ją prižiūrinčiais generaliniais direktoratais, kad būtų užtikrinti intensyvūs ir laiku vykdomi veiksmai
atsižvelgiant į pateiktas rekomendacijas. Visos I etapo audito rekomendacijos yra vidaus auditoriaus įvertintos
kaip visiškai įvykdytos, ir dėl jų procesas užbaigtas. Padaryta pakankama pažanga siekiant iš dalies sumažinti
riziką, dėl kurios pateikta kritinė II etapo rekomendacija, kad vidaus auditorius galėtų pakeisti tos
rekomendacijos statusą į mažiau griežtą (labai svarbi rekomendacija).
Audito pažangos komitetas atsižvelgė į vidaus auditoriaus nustatytus faktus dėl pažangos, padarytos
įgyvendinant sąveikų ir efektyvumo iniciatyvą, ir palankiai įvertino atnaujintą politinį įsipareigojimą
vykdyti šią iniciatyvą, kaip matyti iš Komisijos neseniai paskelbto komunikato (398). Komitetas pabrėžė, jog
reikia nuolat dėti tolesnes pastangas užtikrinti, kad toks darbo būdas būtų visiškai integruojamas į šios
institucijos darbo kultūrą visais lygmenimis.
Komitetas tęsė tolesnius veiksmus dėl problemų, nurodytų jo ankstesnėse metinėse ataskaitose, ir
ypač daug dėmesio skyrė valdymui, rizikos valdymui, kovai su sukčiavimu, informacinių technologijų
saugumui, užduočių perdavimui išorės subjektams ir veiklos rezultatams.


(398)

Padaryta reikšminga pažanga vykdant vidaus auditoriaus ataskaitoje dėl Komisijos valdymo ir
priežiūros tvarkos pateiktas rekomendacijas dėl rizikos valdymo, finansinės atskaitomybės ir
ex post tikrinimo (audito) funkcijos, visų pirma remiantis 2018 m. lapkričio mėn. priimtu valdymo
dokumentų rinkiniu, į kurį įtraukti peržiūrėti Audito pažangos komiteto įstatai – pagal juos
komitetas dabar atsižvelgia į apibendrintą vadovybės nustatytų pagrindinių rizikos veiksnių sąrašo
informaciją kartu su paties vidaus auditoriaus rizikos vertinimu ir tikrina tolesnes priemones, kurių
imamasi atsižvelgiant į Europos Audito Rūmų audito rekomendacijas dėl Europos Sąjungos

Sąveikų ir efektyvumo iniciatyva: įvertinimas ir tolesni veiksmai. C(2019)2329 final, 2019 m. kovo 26 d.
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konsoliduotųjų finansinių ataskaitų patikimumo. Nors šis komitetas jau daugelį metų visiškai atitinka
reikalavimus, nustatytus naujajame Finansiniame reglamente, šie tolesni pokyčiai suteikė jam
galimybę didinti pridėtinę vertę, įtvirtinant per ankstesnį įgaliojimų laikotarpį pradėtą vykdyti savo,
kaip brandaus ir veiksmingai dirbančio bendros Komisijos valdymo struktūros organo, funkciją.


Vykstant teminei diskusijai dėl vidaus ir išorės audito nustatytų faktų kovos su sukčiavimu
strategijų srityje, komitetas ėmėsi tolesnių veiksmų po audito rekomendacijų kovoti su sukčiavimu
nuosavų išteklių ir mokesčių srityse. 2019 m. balandžio mėn. priėmus sustiprintą Komisijos kovos su
sukčiavimu strategiją (399), visas rekomendacijas vadovybė laiko įvykdytomis.



Užduočių perdavimo išorės subjektams srityje, vykstant minėtiems pokyčiams Švietimo, garso ir
vaizdo bei kultūros vykdomojoje įstaigoje, taip pat baigtos vykdyti visos vidaus audito rekomendacijos
dėl transporto politikos srities padalinio vykdomos aviacijos ir jūrų saugumo politikos stebėsenos.



Dėl informacijos saugumo vidaus auditorius neseniai įvertino, kad pagaliau tinkamai įvykdyta jau
ilgą laiką vykdytina labai svarbi rekomendacija dėl apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos
informacijos saugumo.



Veiklos rezultatų srityje dar neįvykdytos trys labai svarbios vidaus audito rekomendacijos
statistikos padaliniui dėl statistinių duomenų, rengiamų ne toje tarnyboje, rengimo proceso ir
kokybės; vieną iš tų rekomendacijų vykdyti vėluojama jau 6 mėnesius.



Viena iš dviejų labai svarbių vidaus audito rekomendacijų, skirtų individualių išmokų administravimo
ir mokėjimo padaliniui, dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos Priežiūros komiteto biudžeto buvo
vėl paskelbta vykdytina po vidaus auditoriaus atlikto tolesnio darbo, tačiau, atsižvelgiant į priemones,
kurių imtasi padėčiai sušvelninti, rizikos statusas sumažintas iki „svarbaus“ lygio. Audito pažangos
komitetas labai rekomendavo individualių išmokų administravimo ir mokėjimo padaliniui užbaigti
reikiamus veiksmus, kad būtų visiškai įvykdyta ši rekomendacija, kurią vykdyti vėluojama jau daugiau
kaip 12 mėnesių.

Vidaus auditoriaus rekomendacijų veiksmingo įgyvendinimo lygis yra aukštas (t. y. įvykdyta 97 proc. 2014–
2018 m. laikotarpiu pateiktų rekomendacijų). Labai svarbių audito rekomendacijų, kurias vykdyti vėluojama
daugiau kaip 6 mėnesius, skaičius per kelerius pastaruosius metus labai sumažėjo – nuo vidutiniškai 28
rekomendacijų laikotarpiu nuo 2015 m. birželio iki 2016 m. spalio mėn. iki vidutiniškai 15 rekomendacijų nuo
2017 m. sausio mėn.

Diagrama. Kritinių ir labai svarbių rekomendacijų, kurias vykdyti vėluota ilgiau kaip 6 mėnesius, skaičius.
Šaltinis – Europos Komisija.

(399)

Komisijos kovos su sukčiavimu strategija: aktyvesni ES biudžeto apsaugos veiksmai. COM(2019)196 final, 2019 m. balandžio 29 d.
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Šiuo ataskaitiniu laikotarpiu Audito pažangos komitetas toliau į savo temines diskusijas įtraukė Europos
Audito Rūmų metinių ataskaitų ir specialiųjų ataskaitų svarstymą ir ėmė kruopščiau tikrinti tolesnes
priemones, kurių imamasi atsižvelgiant į Audito Rūmų rekomendacijas. Po komiteto intervencijos pranešta
apie daugelio rekomendacijų, kurias vykdyti iki tol vėluota, įvykdymą. 2019 m. kovo mėn. liko neįvykdyta tik 10
Europos Audito Rūmų rekomendacijų iš tų, kurios buvo pateiktos 2001–2015 metais; tarp jų yra aštuonios
2015 m. rekomendacijos, kurioms skirta naujausia Europos Audito Rūmų tolesnė peržiūra. Komitetas padėjo
užtikrinti, kad Komisija pasirengtų šiai peržiūrai, be kita ko, apsvarstytų jau seniai vykdytinas rekomendacijas
su atitinkamais audituotais subjektais. Audito pažangos komitetas po jo įstatų peržiūros taip pat pirmą kartą
užmezgė ryšius su apskaitos pareigūnu dėl tolesnių priemonių, kurių imamasi atsižvelgiant į Audito Rūmų
audito nustatytus faktus dėl ES finansinių ataskaitų patikimumo.
Likusiu savo įgaliojimų laikotarpiu Audito pažangos komitetas toliau skirs dėmesį šiems ir kitiems aktualiems
klausimams. Per praėjusius 5 metus padidinta šio komiteto atsakomybė ir darbo krūvis, be to, patobulinus jo
darbo metodus bei sudėtį ir skiriant daugiau dėmesio horizontaliosioms temoms, svarbioms visai institucijai,
pagerinta komiteto priežiūros darbo ir rekomendacijų kokybė, padidinta pridėtinė vertė ir jis tapo brandžiu ir
veiksmingai dirbančiu Komisijos valdymo struktūrų organu.
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8. Išorės auditas ir biudžeto įvykdymo patvirtinimas: mokymasis
iš praeities siekiant didesnės pažangos ateityje
Komisija yra atsakinga už ES biudžeto vykdymą bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis pagal patikimo
finansų valdymo principus, t. y. lėšos turi būti veiksmingai, efektyviai ir ekonomiškai efektyviai panaudojamos.
Veikia visapusišku atsiskaitymu, vidaus auditu ir politine kontrole grindžiama atskaitomybės sistema,
reikalinga norint suteikti pagrįstą patikinimą, kad ES lėšos yra sėkmingai ir tinkamai panaudotos.

Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
Kiekvienais metais Europos Audito Rūmai, atliekantys Europos Sąjungos nepriklausomo išorės
auditoriaus vaidmenį, patikrina finansinių ataskaitų patikimumą, ar visos pajamos gautos ir visos išlaidos
patirtos teisėtai bei tvarkingai ir ar finansų valdymas yra patikimas. Europos Audito Rūmų metinės
ataskaitos paskelbimas yra biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros pradžia. Audito Rūmų auditoriai taip
pat rengia specialiąsias ataskaitas dėl konkrečių išlaidų ar politikos sričių arba tam tikrais biudžeto ar
valdymo klausimais.
Biudžeto įvykdymo patvirtinimo sprendimas priimamas taip pat remiantis Komisijos integruotosiomis
finansinėmis ir atskaitomybės ataskaitomis, Komisijos narių klausymais ir pateiktais atsakymais į Komisijai
adresuotus klausimus raštu.
Per metinę biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą Europos Parlamentas ir Taryba gali pripažinti
Komisijos politinę atsakomybę už ES biudžeto įvykdymą. Tarybai pateikus rekomendaciją, Europos
Parlamentas sprendžia, ar galutinai pritarti tam, kaip Komisija įvykdė ES biudžetą atitinkamais metais (tai
vadinama biudžeto įvykdymo patvirtinimu).
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Diagrama. Atskaitomybės už ES biudžetą ciklas.

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas
Europos Parlamentas 2019 m. kovo 26 d. aiškia balsų dauguma patvirtino Komisijos 2017 finansinių metų
biudžeto įvykdymą, išnagrinėjęs Europos Audito Rūmų ataskaitas, Komisijos integruotųjų finansinių
ataskaitų rinkinį ir Tarybos rekomendaciją dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Europos Parlamento
Biudžeto kontrolės komitetas taip pat pakvietė kai kuriuos pasirinktus Komisijos narius ir generalinius
direktorius pasikeisti nuomonėmis per biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą.
Europos Parlamento rezoliucijoje dėl 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo pateikta daug
sėkmingo ES biudžeto naudojimo pavyzdžių ir pabrėžta labai didelė pažanga, pasiekta gerinant ES biudžeto
finansų valdymą (geresnis veiklos rezultatų planas, mažesni klaidų lygiai ir geresnis lėšų panaudojimas). Joje
taip pat pateikta rekomendacijų, kaip reikėtų gerinti biudžeto vykdymą, ir rekomendacijų, susijusių su
konkrečiomis politikos sritimis bei aplinkybėmis (visų pirma dėl konkrečių interesų konfliktų, apie kuriuos
pranešta).
Komisija kiekvienais metais atsiskaito už tolesnes priemones, kurių ėmėsi atsižvelgdama į Europos
Parlamento ir Tarybos jai pateiktus prašymus. Ši tolesnių priemonių ataskaita įtraukiama į Komisijos
integruotųjų finansinių ir atskaitomybės ataskaitų rinkinį. Komisijos 2016 m. tolesnių priemonių ataskaita
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remtasi per 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, o 2017 m. tolesnių priemonių ataskaita bus
paskelbta 2019 m. birželio mėn.

Tolesnės priemonės po Europos Audito Rūmų auditų
Per kelerius pastaruosius metus Europos Audito Rūmai taip pat padidino savo specialiųjų ataskaitų skaičių
ir apimtį. 2018 m. Audito Rūmai paskelbė 32 specialiąsias ataskaitas, skirtas Komisijai (2017 m. buvo
pateiktos 23 ataskaitos), taigi Komisijai pateiktų rekomendacijų skaičius didėja (Komisija visiškai ar iš dalies
sutiko su 297 rekomendacijomis). Komisija toliau užtikrins tinkamas tolesnes priemones atsižvelgdama į šias
rekomendacijas ir, naudodama savo IT priemonę RAD (400), bei savo metinėse veiklos ataskaitose atsiskaitys
už priemones, kurių imasi. Be to, Komisija dėl rekomendacijų vykdymo reguliariai atsiskaito Audito pažangos
komitetui, kuris pagal savo įgaliojimus vykdo tam tikrą stebėsenos veiklą.
Europos Audito Rūmai taip pat stebi, kaip Komisija vykdo jų rekomendacijas, ir teikia grįžtamąją informaciją,
padėdami Komisijai gerinti savo tolesnę veiklą. Savo 2017 m. metinėje ataskaitoje Europos Audito Rūmai
įvertino Komisijos taikomų tolesnių priemonių kokybę remdamiesi imtimi, sudaryta iš 100 audito
rekomendacijų, pateiktų septyniolikoje 2014 m. paskelbtų specialiųjų ataskaitų. Europos Audito Rūmai
atkreipė dėmesį į tai, kad Komisija visiškai įvykdė 58 proc. rekomendacijų, 17 proc. rekomendacijų buvo
daugeliu atžvilgių įvykdytos, 19 proc. – kai kuriais atžvilgiais įvykdytos, o 6 proc. nebuvo įvykdytos (Komisija
nebuvo sutikusi su tomis rekomendacijomis, kurios visiškai neįvykdytos). Visiškai įvykdytų rekomendacijų
rezultatai iš esmės atitinka ankstesnių metų duomenis.

(400)

RAD (angl. recommendations, actions, discharge) – rekomendacijos, veiksmai, įvykdymo patvirtinimas.
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9. Organizacijos valdymas
9.1. Griežta valdymo tvarka
Europos Komisijoje taikoma valdymo sistema (401) yra priderinta prie jos unikalios struktūros ir vaidmens. Ši
sistema sukurta vykdant 2000 m. administracines reformas (402). Šia reforma labai sustiprinta Komisijos
valdymo sistema, nustatytos aiškios atskaitomybės ir atsakomybės sritys. Tokia valdymo tvarka padeda
Komisijos narių kolegijai pasiekti Komisijos tikslus, efektyviai ir veiksmingai naudoti išteklius ir valdyti ES
biudžetą pagal patikimo finansų valdymo principus. Šioje sistemoje Komisijos narių kolegija perduoda
atsakomybę už kasdienės veiklos užduočių valdymą generaliniams direktoriams ir tarnybų
vadovams, kurie vadovauja administracinei Komisijos struktūrai. Jie valdo ir formuoja savo padalinius
pagal Komisijos nustatytas taisykles ir standartus, kad, atsižvelgiant į turimus išteklius, būtų įvykdyti įvairūs jų
uždaviniai. Jie yra atsakingi už praktinį ES biudžeto vykdymą; šį jų darbą prižiūri atitinkamas Komisijos narys.
Generaliniams direktoriams ir tarnybų vadovams atlikti šias pareigas padeda Komisijos pirmininko ir centrinės
tarnybos, organizacijos valdyba ir kiti specializuoti organizacinio valdymo organai.
Ši valdymo sistema toliau tobulinama ir prisitaiko prie aplinkybių kaitos, ir Komisija toliau rodo gerą tinkamos
administravimo praktikos pavyzdį. Tai parodyta 2018 m., kai Komisija priėmė valdymo dokumentų rinkinį (403),
kuriuo labai supaprastinta ir sustiprinta jos organizacinio valdymo tvarka ir pasinaudota Europos Audito
Rūmų (404) ir Komisijos Vidaus audito tarnybos (405) neseniai atliktu audito darbu.

Politinis lygmuo
Komisijos narių kolegija

Audito pažangos

Pagal atsakingo (-ų) nario (-ių) pasiūlymus komitetas

Išorėje

Organizacinė priežiūra

Europos Parlamentas, Taryba,
Europos Audito Rūmai

Generaliniai direktoriai ir
tarnybų vadovai

Viduje
Vidaus audito tarnyba

Veiklos lygmuo
Generaliniai direktoriai ir
tarnybų vadovai

Pirmininko ir
centrinės
tarnybos

Naujajame dokumentų rinkinyje išaiškinta organizacinio lygmens funkcija – teikti rekomendacijas
Komisijos narių kolegijai, taip pat vykdyti priežiūrą ir strategiškai vadovauti tarnyboms visais organizacinio
valdymo klausimais.
Šiame dokumentų rinkinyje visų pirma:


(401)
(402)
(403)
(404)
(405)
(406)

oficialiai nustatytas ir išaiškintas organizacijos valdybos vaidmuo: nauju Komisijos
sprendimu (406) oficialiai įsteigta organizacijos valdyba yra pagrindinis jos organizacinio valdymo
organas. Komisijos Pirmininkui pavaldi organizacijos valdyba padeda dirbti tarnyboms, vykdydama
priežiūrą ir strategiškai vadovaudama visose organizacinio valdymo srityse;

Komunikatas Komisijai dėl Europos Komisijos valdymo, C(2018) 7703, 2018 11 21.
Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos baltosios knygos dėl Komisijos reformos (su Biudžeto komitetu susijusių aspektų),
COM(2000) 200, 2000 4 5.
https://ec.europa.eu/info/publications/governance-in-the-commission_lt
Europos Audito Rūmai, Specialioji ataskaita Nr. 27/2016 „Valdymas Europos Komisijoje – geriausia patirtis?“.
Žr., be kita ko, Komisijos ataskaitos Europos Parlamentui ir Tarybai „2017 m. atlikto vidaus audito metinė ataskaita biudžeto
įvykdymą tvirtinančiai institucijai“, COM(2018) 661, 2018 9 21, 4.1.1.1 skirsnį „Valdymo procesai“.
Komisijos sprendimas dėl jos organizacijos valdybos, C(2018) 7706, 2018 11 21.
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supaprastinti pogrupiai, atsiskaitantys organizacinei valdybai: oficialiai nustatytas kelių
specializuotų pogrupių ir valdybų pavaldumas organizacijos valdybai. Pavyzdžiui, siekiant užtikrinti,
kad Komisijos informacinės technologijos būtų veiksmingos, saugios ir efektyvios, dvi ankstesnės
valdybos pakeistos nauja informacinių technologijų ir kibernetinio saugumo valdyba. Ji šiomis
aplinkybėmis taip pat prižiūrės naujosios Europos Komisijos skaitmeninės strategijos (407)
įgyvendinimą;



sustiprinta organizacinė rizikos valdymo priežiūra: Generalinis sekretoriatas ir už biudžetą
atsakingas padalinys organizavo tarpusavio vertinimo procesą, kuriuo siekta užtikrinti, kad būtų
nuosekliai nustatomi ir vertinami pagrindiniai rizikos veiksniai ir būtų imamasi reikalingų tos rizikos
valdymo veiksmų. Organizacijos valdyba dabar peržiūri visų tarnybų pagrindinių rizikos veiksnių (tiek
bendrų, tiek būdingų atskiriems padaliniams) sąrašą. Apie rezultatus pranešama Komisijos narių
kolegijai ir jie yra prieinami Vidaus audito tarnybai;



išaiškintas Audito pažangos komiteto vaidmuo, susijęs su rizikos valdymu ir ES
konsoliduotosiomis finansinėmis ataskaitomis (408).

Informacinių technologijų
ir kibernetinio saugumo
valdyba
Išteklių
direktorių grupė

Informacijos valdymo
priežiūros valdyba

Sąveikos ir efektyvumas
Konkrečių sričių vadovai

Priežiūros komitetai





Žmogiškųjų išteklių valdymas





Informatika

 Žmogiškųjų išteklių modernizavimo
priežiūros komitetas
 Institucinio informavimo priežiūros
komitetas
 Konferencijų ir posėdžių patalpų
priežiūros valdyba

Vidaus r išorės ryšiai
Patalpų valdymas ir konferencijų
organizavimas
Logistika
Finansų valdymo ir vidaus kontrolės
sistema

Peržiūrint Komisijos organizacinio valdymo tvarką, organizacijos valdyba ir jos pogrupiai 2018 m. taip pat
toliau vykdė koordinavimą, teikė rekomendacijas ir strategines gaires organizacinio valdymo klausimais. Tai
apėmė sąveikų kūrimą ir efektyvumo didinimą tokiose visos Komisijos darbo srityse kaip informacinės
technologijos, vertimas raštu ir logistika; Komisijos duomenų strategijos parengimą; naujų duomenų apsaugos
taisyklių įgyvendinimą; personalo, informacijos ir turto saugumą; tolesnį Komisijos IT sprendimų
modernizavimą; kovą su sukčiavimu ir rizikos valdymą.

9.2. Sugriežtintas Komisijos narių elgesio kodeksas
Visi Europos Komisijos nariai eidami savo pareigas privalo laikytis etikos ir sąžiningumo taisyklių, nustatytų
Sutartyse ir Komisijos narių elgesio kodekse.
2018 m. vasario 1 d. įsigaliojo naujas Komisijos narių elgesio kodeksas. Pagal jį Komisijoje nustatytos etikos
normos, tapusios pavyzdžiu visoms viešojo sektoriaus organizacijoms. Šiomis atnaujintomis taisyklėmis
nustatyti nauji Europos standartai. Naujuoju elgesio kodeksu tęsiama Pirmininko J.-C. Junckerio iniciatyva nuo
savo kadencijos pradžios siekti didesnio skaidrumo; buvusių Komisijos narių veiklos pertraukos laikotarpis
pratęstas nuo 18 mėnesių iki 2 metų, o Komisijos pirmininko – iki 3 metų. Šis atnaujinimas yra dar vienas
žingsnis nustatant aiškesnes taisykles ir aukštesnius etikos standartus bei užtikrinant didesnį skaidrumą
įvairiose srityse.

(407)
(408)

Komunikatas Komisijai „Europos Komisijos skaitmeninė strategija. Skaitmenintas, į vartotojus orientuotas ir duomenimis
grindžiamas Komisijos darbas“, C(2018) 7118 final, 2018 11 21.
Komunikatas Komisijai dėl Europos Komisijos Audito pažangos komiteto įstatų atnaujinimo, C(2018) 7707 final, 2018 11 21.
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9.3. Duomenų apsauga
2018 m. gruodžio 11 d. įsigaliojo naujasis Duomenų apsaugos reglamentas (409). 2018 m. liepos mėn.
Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas ir generalinis sekretorius pateikė jo įgyvendinimo veiksmų gaires
visiems Komisijos padaliniams. 2018 m. lapkričio 7 d. priimtas komunikatas Komisijai „Komisijos duomenų
apsaugos veiksmų planas“ dėl naujojo vidaus duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimo. Šiame plane
nurodyti pagrindiniai dalyviai, tiksliai nustatytos užduotys ir laikotarpis, per kurį Komisijos padaliniai turi pereiti
prie naujosios tvarkos. Su Komisijos padaliniais sistemingai bendradarbiauta per visus metus, kas mėnesį vyko
Duomenų apsaugos koordinatorių tinklo posėdžiai, kuriems pirmininkavo duomenų apsaugos pareigūnas.
Savo metinėse veiklos ataskaitose beveik visi padaliniai aiškiai atsiskaitė už naujosios duomenų apsaugos
sistemos įdiegimą juose.
2018 m. liepos mėn. Komisija paskyrė naują duomenų apsaugos pareigūną.
2018 m. antrojoje pusėje pradėtos taikyti naujos veiklos procedūros (410) ir nauja IT sistema (duomenų
apsaugos valdymo sistema). Šios priemonės suteikė galimybę 2018 m. be jokios pertraukos toliau laikytis
naujojo reglamento nuostatų. Informacija apie Reglamento (ES) 2018/1725 įsigaliojimą kartu su nauja
rekomendacine medžiaga paskelbta Komisijos vidaus saityno portaluose ir Komisijos duomenų apsaugos
pareigūno svetainėje.
Duomenų apsaugos pareigūnas toliau didino vidaus informuotumą įvairia veikla, kaip antai skelbimais
Komisijos intranete ir specialiame tam skirtame portale, taip pat skaitomais pranešimais ir susitikimais su
vyresniąja vadovybe, bendradarbiaujant su atitinkamais organizacinio valdymo organais ir peržiūrint
mokomąją medžiagą, skirtą kursams dėl naujojo reglamento. Šių mokymo kursų skaičius padidintas
atsižvelgiant į didelį jų poreikį.

(409)
(410)

Reglamentas (ES) 2018/1725 (kuriuo panaikintas Reglamentas (EB) Nr.°45/2001).
Peržiūrėtas dokumentų rengimo ir patvirtinimo darbo srautas (dokumentai dėl asmens duomenų tvarkymo operacijų pagal
Reglamento (ES) 2018/1725 31 straipsnį).
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