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Vilnius
Projekto teikėjas – Finansų ministerija.
Projekto tikslas – sumažinti Finansų ministerijos ir kitų institucijų administracinę naštą.
Dabartinė situacija:
Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarime Nr. 452 „Dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo
Europos Sąjungos programose koordinavimo ir atsakomybės“ (toliau – Nutarimas Nr. 452) Finansų
ministerijai pagal kompetenciją pavesta ne tik kaupti, tvarkyti ir skleisti informaciją apie ES programas
– ES biudžeto programas, kurias Europos Komisija vykdo tiesiogiai, – ir dalyvavimo šiose ES
programose veiklos rezultatus, bet ir kasmet rengti ir pateikti vykdomosios valdžios įstaigoms
informaciją apie Lietuvos dalyvavimą ES programose, remiantis kasmetine Europos Komisijos
finansine ataskaita.
Galiojančio nutarimo Nr. 452 1.3 papunktyje nurodyta, kad Finansų ministerijos kasmet
vykdomosios valdžios įstaigoms pateikiama informacija rengiama remiantis Europos Komisijos
finansine ataskaita, t. y. Europos Komisijos surinktais, išanalizuotais, apibendrintais ir viešai
prieinamais duomenimis, kurie pateikiami Europos Komisijos interneto svetainėje, skiltyje „Finansinis
programavimas ir biudžetas“. Taigi Finansų ministerijos rengiama informacija iš esmės atitinka Europos
Komisijos finansinę ataskaitą, nes joje pateikiamais duomenimis apie ES programų įgyvendinimo
rezultatus kompetentingos Lietuvos Respublikos įstaigos nedisponuoja.
Atsižvelgiant į tai nutarimo projektu siūloma atsisakyti prievolės Finansų ministerijai kasmet
parengti ir pateikti Nutarimo Nr. 452 1.3 papunktyje nurodytą informaciją apie Lietuvos subjektų
dalyvavimą ES programose, kaip iš esmės dubliuojančią Europos Komisijos finansinę ataskaitą ir
didinančią administracinę naštą.
Projekto esmė:
Atsisakyti įpareigojimo Finansų ministerijai rengti informaciją, nurodytą Nutarimo Nr. 452 1.3
papunktyje, nes Europos Komisijos finansinė ataskaita yra viešai prieinama, o Finansų ministerijos
rengiama informacija iš esmės dubliuoja Europos Komisijos finansinę ataskaitą.
Derinimas – nutarimo projektas teiktas išvadoms gauti visoms suinteresuotoms institucijoms,
pastabų negauta.
Dalykinio vertinimo išvada:
Siūlytina nutarimo projektą svarstyti tarpinstituciniame pasitarime ir posėdžio metu pateikti
išsamesnę informaciją kaip yra užtikrinamas informacijos apie Lietuvos subjektų dalyvavimo ES
programose veiklos rezultatų vertinimas ir sklaida.
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