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ES auditoriai aiškinosi sanglaudos politikos biudžeto asignavimų 
paskirstymą po 2020 m.  

Šiandien paskelbtoje naujoje Europos Audito Rūmų skubioje atvejo apžvalgoje nagrinėjamas 
procesas, skirtas nustatyti turimų sanglaudos srities lėšų sumą ES šalims pagal naują septynerių 
metų išlaidų planą. 

„Šie metai yra ypač svarbūs naujam Europos Sąjungos septynerių metų biudžetui. Labai svarbu, 
kad visi suinteresuotieji subjektai priimtų pagrįstus sprendimus, kad įgyvendinant sanglaudos 
politiką būtų pasiekta daugiau su mažesniu biudžetu, – teigė už apžvalgą atsakinga Europos 
Audito Rūmų narė Iliana Ivanova. – Šiame kontekste mūsų apžvalgoje prieinamu būdu 
paaiškinamas sudėtingas sanglaudos politikos lėšų paskirstymo valstybėms narėms procesas. 
Tikimės, kad tai padės suteikti postūmį konstruktyviai diskusijai šiais klausimais.“ 

Skubioje atvejo apžvalgoje pateikiama apibendrinta informacija apie tai, kaip ES skiria lėšas savo 
sanglaudos politikos srityje, kurios užduotis – panaikinti skirtumus tarp turtingų ir vargingų 
Europos Sąjungos regionų, atskiroms valstybėms narėms ir regionams. Joje palyginamos 
pasiūlytos sumos 2021–2027 m. laikotarpiu ir ankstesnio 2014–2020 m. laikotarpio sumos. Joje 
taip pateikiami pavyzdžiai, kaip į procesą buvo įtraukti skaičiavimai. 

Europos Komisija 2021–2027 m. laikotarpiu pasiūlė 1 279 milijardų eurų biudžetą, iš kurių 
373 milijardai eurų būtų skirti sanglaudos srities išlaidoms – 10 % mažiau nei ankstesniu 
laikotarpiu. Procesas iš esmės yra panašus į taikytus ankstesniais laikotarpiais. Jei Komisija yra 
skaidresnė nei anksčiau, procesas vis dar yra palyginti sudėtingas. 

Sprendimas dėl to, kokia viso ES septynerių metų biudžeto dalis turėtų būti skirta sanglaudai, iš 
esmės yra politinis. Kitame etape Komisija skiria sanglaudos politikos fondų (Europos regioninės 
plėtros fondo, Europos socialinio fondo + ir Sanglaudos fondo) lėšas valstybėms narėms ir 
regionams remdamasi įvairiais metodiniais procesais. Didžioji lėšų dalis skiriama šalims ir 
regionams atsižvelgiant į jų santykinę gerovę.  

Šalys ir regionai taip pat gali pasinaudoti fondais remdamiesi socialinis ir ekonominis bei 
aplinkosaugos veiksniais, pavyzdžiui, jų jaunimo nedarbo lygiais ar įgytu išsilavinimu. Auditoriai 
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teigia, kad, pirmą kartą buvo įtraukta migracija ir išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekis, bet jų poveikis yra ribotas. 

2021–2027 m. laikotarpiu pasiūlyti sanglaudos finansavimo lygiai atskiroms šalims taip pat 
pasikeitė, kadangi daug regionų ir kai kurios šalys tapo turtingesnės ar skurdesnės, palyginti su 
ankstesniu laikotarpiu. Tačiau didžiausia sanglaudos fondų suma, kurią šalis gali gauti yra 8 % 
didesnė nei 201402020 m., o mažiausia suma yra 24 % mažesnė. Šios viršutinės ribos ir 
apsauginės sąlygos užtikrina, kad šaliai skiriamos sumos pernelyg nesiskirtų vienu septynerių 
metų laikotarpiu, palyginti su ateinančiu.  

Komisijos pasiūlymai dėl naujo programavimo laikotarpio pirmą kartą apima sumas kiekvienai 
valstybei narei. Pagal šiuos pasiūlymus septynios šalys gautų daugiau sanglaudos finansavimo, 
šešios gautų tą pačią sumą, o 14 gautų mažiau. Kaip ir ankstesniais laikotarpiais trys ketvirtadaliai 
visų fondų lėšų skiriamos skurdesniems, mažiau išsivysčiusiems regionams. Pradinės skiriamos 
sumos nustatomos vėlesnių derybų metu, kuriose dalyvauja ES institucijos ir valstybės narės. 

Pastabos leidėjams 

Tikimasi, kad Europos Parlamentas ir Taryba priims sprendimą dėl pasiūlytų sanglaudos srities 
finansavimo sumų kiekvienai valstybei narei per ateinančius dvylika mėnesių.  

Šioje apžvalgoje nepateikiama jokia su Brexit’u susijusi analizė. 

Audito Rūmų skubi atvejo apžvalga „Sanglaudos politikos finansavimo paskirstymas valstybėms 
narėms 2021–2027 m. laikotarpiu“ paskelbta 23 ES kalbomis interneto svetainėje eca.europa.eu. 

 


