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ES auditoriai atkreipia dėmesį į pagrindines sritis, kuriose 
galima supaprastinti Sanglaudos politiką po 2020 m. 
Sanglaudos lėšų panaudojimo taisyklių supaprastinimas yra svarbi užduotis, kurią reikės 
išspręsti laikotarpiu po 2020 m. Naujame Europos Audito Rūmų apžvalginiame pranešime 
auditoriai pristato keletą principų, kuriais turėtų vadovautis Europos Komisija, Europos 
Parlamentas ir valstybės narės, bei pagrindines sritis, į kurias jie turi atkreipti dėmesį priimdami 
sprendimus dėl naujų taisyklių.  

„Nepaisant Europos Komisijos pastangų, Sanglaudos politikos įgyvendinimas tapo pernelyg 
sudėtingas –, pasakė už apžvalginį pranešimą atsakingas Europos Audito Rūmų narys 
Ladislav Balko. – Sutariama, kad po 2020 m. būtinas tolesnis supaprastinimas, tačiau taip pat turi 
būti aišku, kokie yra supaprastinimo tikslai ir kaip juos pasiekti.“ 

Iš esmės auditoriai siūlo, kad politikos supaprastinimo po 2020 m. principai turėtų apimti gerai 
parengtą strategiją, paremtą įrodymais pagrįstu ir struktūrizuotu požiūriu. Kad būtų pasiektas 
veiksmingas supaprastinimas, Komisija, Europos Parlamentas, Taryba ir valstybės narės turi 
parodyti didelį pasišventimą; jie turėtų aiškiai suprasti, kad supaprastinimas nėra tikslas pats 
savaime ir neturėtų statyti į pavojų pagerinimų, kurių jau buvo pasiekta vidaus kontrolės srityje.  

Auditoriai išskiria penkias pagrindines sritis, kurios reikalauja ypatingo Komisijos, Europos 
Parlamento, Tarybos ir valstybių narių dėmesio. 

• Paprastos, aiškios ir pastovios taisyklės ir skirtingų fondų ir programų taisyklių 
suderinimas.  

• Veiksmų programų valdymo struktūra. Pagal dabartinę tvarką taikoma daugiau kaip 390 
programų, už kurių valdymą ir kontrolę atsakingos apie 1400 institucijų. Tai lemia nereikalingą 
sudėtingumą ir trukdo veiksmingai įgyvendinti politiką.  

http://www.eca.europa.eu/


LT 

 
 
 

 

2 

• Perteklinis reglamentavimas (sudėtingumo valstybių narių lygmeniu didinimas, angl. 
gold-plating) ir administracinis neefektyvumas atrenkant projektus ir stebint programas. Nemažų 
galimybių teikia sutaupymas geriau išnaudojant šiuolaikines technologijas. 

• Supaprastinto išlaidų skaičiavimo būdų ir kitų nustatytomis sąlygomis pagrįstų priemonių 
naudojimas. Komisija ir valstybės narės turėtų užtikrinti, kad tuo atveju, kai mokėjimai vykdomi 
atsižvelgiant į sąlygų vykdymą, daugiau dėmesio būtų skiriama veiksmingumui.  

• Kontrolės priemonių efektyvumas ir veiksmingumas. Komisija turėtų nustatyti aiškią 
tikrinimų visais lygmenimis apimties ir dažnumo tvarką. Valstybės narės turėtų išspręsti tokias 
problemas, kaip reikalavimas pateikti tuos pačius dokumentus keletą kartų.  

Pastabos leidėjams 

Apžvalginis pranešimas yra ne audito ataskaita, o peržiūra, paremta vieša informacija ir politikos 
srityje atliktu audito darbu. 

Sanglaudos politikos tikslas yra sumažinti valstybių narių ir regionų išsivystymo lygio skirtumus. 
Visas Sanglaudos fondo, Europos regioninės plėtros fondo ir Europos socialinio fondo biudžetas 
2014–2020 m. laikotarpiu sudaro 350 milijardų eurų. 

Planuojama, kad Komisija rytoj turi pateikti savo teisėkūros pasiūlymus dėl Sanglaudos politikos. 

Europos Audito Rūmų apžvalginis pranešimas „Sanglaudos politikos įgyvendinimo po 2020 m. 
supaprastinimas“ paskelbtas anglų kalba jų interneto svetainėje (eca.europa.eu), vėliau bus 
paskelbtos ir versijos kitomis kalbomis. 
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