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Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2021 m. spalio 21 d. 

ES auditoriai: veiksmingumu grindžiamas 
finansavimas dar netapo sanglaudos politikos 
realybe 
ES vykdo politiką, kuria siekiama stiprinti valstybių narių ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą. 2014–2020 m. laikotarpiu ji nustatė tris specialias priemones veiksmingumui skatinti. 
Šiandien paskelbtoje specialiojoje ataskaitoje dėl veiksmingumu grindžiamo finansavimo 
įgyvendinant ES sanglaudos politiką Europos Audito Rūmai teigia, kad reikia dar daug nuveikti 
siekiant užtikrinti, kad finansavimas būtų skiriamas priemonėms ir projektams, kuriais pasiekiama 
geriausių rezultatų. 
 
Europos Sąjunga sanglaudos politikos tikslų siekia bendrai finansuodama investicijas valstybėse 
narėse. Šių investicijų rezultatai yra labai svarbūs siekiant ES tikslų. Sanglaudos politikos srityje 
finansavimas, labiau pagrįstas veiksmingumu, Europos Sąjungai galėtų padėti nukreipti lėšas į 
veiksmingiausias programas ir priemones ir pasiekti geriausių rezultatų.  

2014–2020 m. Bendrųjų nuostatų reglamentu nustatytos trys priemonės, kuriomis valstybėms 
narėms suteiktos finansinės paskatos siekti rezultatų ir optimizuoti lėšų panaudojimą. Reglamente 
nurodyta, kad turi būti nustatytos sąlygos siekiant užtikrinti, kad ESI fondai būtų naudojami 
veiksmingai ir efektyviai (ex ante sąlygos). Jame nustatytas 20 milijardų eurų veiklos lėšų rezervas 
(6 % sanglaudos išlaidų), kuris 2019 m. turėjo būti paskirstytas sėkmingiems programos 
prioritetams per dvejus paskutinius finansinio laikotarpio metus įgyvendinti. Juo taip pat nustatyti 
veiksmingumu grindžiamo finansavimo modeliai, kuriais siekiama, kad ES finansinė parama 
priklausytų nuo iš anksto nustatytų išdirbių ir pasiektų rezultatų arba nuo to, ar įvykdytos sąlygos.  

Audito Rūmai atliko auditą, kad įvertintų, kaip Komisija ir valstybės narės 2014–2020 m. 
laikotarpiu naudojo šias naujas veiksmingumu grindžiamo finansavimo priemones.  

„Nustatėme, kad 2014–2020 m. laikotarpiu pradėjus taikyti veiklos peržiūros planą, prisidėta prie 
sanglaudos politikos finansinio valdymo kultūrinių pokyčių, – teigė už ataskaitą atsakingas Audito 
Rūmų narys Ladislavas Balko. – Tačiau taip pat nustatėme, kad vis dar nėra aiškios sąsajos tarp 
finansavimo ir programų veiksmingumo sanglaudos srityje. Nors dėl trijų naujų priemonių, 
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nustatytų 2014–2020 m. Bendrųjų nuostatų reglamente, atsirado naujų įgyvendinimo metodų, ES 
lėšų skyrimo ir išmokėjimo būdas pastebimai nepasikeitė.“ 

Auditoriai teikia Komisijai keletą rekomendacijų, ką būtų galima patobulinti ateityje. Jie rekomenduoja 
2021–2027 m. programavimo laikotarpiu išnaudoti visas reikiamas sąlygas (panašias į jomis pakeistas 
ex ante sąlygas). Jie taip pat ragina Komisiją iš anksto pasirengti veiksmingai 2021–2027 m. laikotarpio 
vidurio peržiūrai. Be to, auditoriai siūlo patikslinti du dalykus: taisykles, kuriomis reglamentuojamas su 
išlaidomis nesusijęs finansavimo modelis, ir metodą, kuriuo pagal šį modelį suteikiamas patikinimas 
dėl ES finansavimo. 
 
Bendra informacija 
 
Sanglaudos politikos veiksmingumo didinimas yra bendras Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tikslas. Sanglaudos politikai įgyvendinti skirti finansiniai ištekliai sudaro maždaug trečdalį ES biudžeto 
(357 milijardus eurų 2014–2020 m. finansiniu laikotarpiu ir 373 milijardus eurų 2021–2027 m.). 
Išlaidos yra grindžiamos Europos Komisijos ir nacionalinių institucijų bendros atsakomybės sistema.  
 
Specialioji ataskaita Nr. 24/2021 „Veiksmingumu grindžiamas finansavimas įgyvendinant sanglaudos 
politiką: prasmingi užmojai, tačiau 2014–2020 m. laikotarpiu liko kliūčių“ paskelbta Audito Rūmų 
interneto svetainėje anglų kalba. Redakcijos kitomis kalbomis bus paskelbtos kiek vėliau. 
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