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Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2021 m. liepos 1 d. 

Pasienio regionams skirtas ES 
finansavimas turi būti 
tikslingesnis 
Europos teritorinio bendradarbiavimo programa (INTERREG) – tai ilgalaikė ES sanglaudos 
politikos priemonė, skirta ekonominiam augimui pasienio teritorijose skatinti. Kaip teigiama 
Europos Audito Rūmų ataskaitoje, per INTERREG finansuojamoms bendradarbiavimo 
programoms buvo nustatytos aiškios strategijos esamiems tarpvalstybiniams iššūkiams įveikti. 
Tačiau keli INTERREG programų įgyvendinimo ir stebėsenos trūkumai apribojo galimybes 
atskleisti į jas įtrauktų gretimų regionų potencialą. 

Pasienio regionų ekonominės veiklos rezultatai paprastai yra prastesni nei kitų valstybių narių 
regionų. ES yra įdiegusi priemonių, kad sumažintų savo regionų gerovės ir vystymosi skirtumus.  
Viena tokių programų yra INTERREG programa, kuria siekiama padėti pasienio regionams išnaudoti 
savo ekonominį potencialią drauge skatinant skirtingų tautų piliečių solidarumą. Bendras 2014–
2020 m. programavimo laikotarpio INTERREG biudžetas sudarė 10,1 milijardo eurų. Su vidaus 
sienomis susijusiems projektams finansuoti buvo panaudota daugiau kaip 6 milijardai eurų: 
maždaug 24 000 projektų buvo finansuoti pasitelkus 53 bendradarbiavimo programas, apimančias 
59 % ES sausumos ploto ir 48 % jos gyventojų.  

„Nors ES teikia specialų finansavimą pasienio teritorijų ekonominiam augimui skatinti, jų 
potencialas dar nėra visiškai atskleistas, – teigė už ataskaitą atsakingas Europos Audito Rūmų narys 
Ladislavas Balko. – Įgyvendinant 2021–2027 m. programavimo laikotarpį, rekomenduojame geriau 
sutelkti bendradarbiavimo programas ir užtikrinti, kad reitinguojant finansuotinus projektus būtų 
naudojamas nuopelnais grindžiamas metodas“. 

Daugumoje auditorių tikrintų bendradarbiavimo programų buvo analizuojami atitinkamų regionų 
poreikiai, jose buvo nustatytos aiškios sąsajos tarp siūlomų tikslų, planuojamų išdirbių ir veiklos,  
taip pat numatomų rezultatų ir poveikio. Tačiau dėl to, kad bendradarbiavimo programų biudžetas 
yra ribotas, jomis negali būti įveikti visi tarpvalstybiniai iššūkiai, o už programas atsakingos 
institucijos jų nesuskirstė pagal prioritetus, kad daugiausia dėmesio skirtų tiems iššūkiams, kurie 
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gretimiems regionams yra opiausi. Be to, kai kuriuos iš šių iššūkių, pavyzdžiui, tarpvalstybinės 
sveikatos priežiūros klausimus, valstybės narės turi spręsti nacionaliniu lygmeniu pagal taisykles.  

Kita auditorių nustatyta problema yra ta, kad programos, atitinkančios INTERREG finansavimo 
reikalavimus, nėra aiškiai atskirtos nuo programų, kurios galėtų būti finansuojamos pagal kitas 
pagrindines sanglaudos politikos programas (pavyzdžiui, iš Europos regioninės plėtros fondo),  
todėl susidaro padėtis, kai tos pačios rūšies veiksmus būtų galima finansuoti iš įvairių finansavimo 
šaltinių. Auditoriai taip pat aptiko projektų, kurių tarpvalstybinis pobūdis buvo abejotinas, nes 
reikalaujamas partnerių bendradarbiavimas apsiribojo bendro projekto pasiūlymo pateikimu 
siekiant užtikrinti finansavimą. Pasak auditorių, ypač svarbu didinti ES intervencinių veiksmų 
pridėtinę vertę, nes 2021–2027 m. laikotarpiu INTERREG biudžetas sumažės. Jie pabrėžia, kad 
projektus reikia reitinguoti pagal nuopelnus, siekiant užtikrinti, kad būtų priimti tik geriausi 
finansavimo pasiūlymai, ir išvengti dubliavimosi su kitu finansavimu (pavyzdžiui, reikalaujant, kad 
bendrai finansuojami projektai papildytų vienas kitą). 

Galiausiai auditoriai teigiamai vertina tai, kad dėl COVID-19 pandemijos buvo sustabdyta arba 
atšaukta labai nedaug tarpvalstybinių projektų, daugiausia dėl to, kad pagal INTERREG programą 
jau buvo sudarytos sutartys dėl didelio projektų skaičiaus. Tačiau krizės poveikis buvo matomas, o 
už programas atsakingos institucijos stengėsi paremti projektų, dėl kurių sudarytos sutartys, 
įgyvendinimą. Institucijos taip pat pasinaudojo ES siūlomomis lankstumo ir supaprastinimo 
priemonėmis pandemijos padariniams sušvelninti, visų pirma susijusiomis su galimybe pratęsti 
projektų užbaigimo arba pagrindinių dokumentų pateikimo terminą.  

 

Specialioji ataskaita Nr. 14/2021 „INTERREG bendradarbiavimas. Europos Sąjungos pasienio 
regionų potencialas dar nėra visiškai išnaudotas“ paskelbta Audito Rūmų interneto svetainėje 
(eca.europa.eu)  
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