
Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės - 2017 1

SANGLAUDOS FONDAS

Iš 1994 m. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1164/94 įsteigto Sanglaudos fondo finansuojami
aplinkos apsaugos ir transeuropinių tinklų projektai. Nuo 2007 m. parama taip pat gali
būti skiriama su tvariu vystymusi susijusiems projektams, pavyzdžiui, energijos vartojimo
efektyvumo ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos projektams.

TEISINIS PAGRINDAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 177 straipsnis (ypač jo antra dalis)

TIKSLAI

Sanglaudos fondas buvo įsteigtas siekiant stiprinti Europos Sąjungos ekonominę, socialinę ir
teritorinę sanglaudą skatinant tvarų vystymąsi. 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu parama
teikiama:
— investicijoms aplinkos reikmėms, įskaitant su tvariu vystymusi ir energetika susijusias

sritis, kurios turi aplinkosauginės naudos;

— transeuropiniams tinklams transporto infrastruktūros srityje (TEN-T);

— techninei pagalbai.

Vykdant projektus, kuriais siekiama ES aplinkos apsaugos tikslų, Sanglaudos fondo pagalba
taip pat gali būti skiriama su tvariu vystymusi susijusioms sritims, pavyzdžiui, energijos
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos sričiai, o transeuropiniams tinklams
nepriklausančiame transporto sektoriuje – geležinkelio, vidaus vandens kelių, jūrų transportui,
skirtingų transporto rūšių sistemoms bei jų sąveikumui, kelių, jūrų ir oro eismo valdymui,
ekologiškam miesto ir viešajam transportui.
Nuo 2014 m. Sanglaudos fondo parama (11,3 mlrd. EUR), skiriama transporto infrastruktūros
projektams, turintiems Europos pridėtinę vertę ir vykdomiems pagal naująją Europos
infrastruktūros tinklų priemonę[1].

PARAMĄ GALINČIOS GAUTI ŠALYS

Sanglaudos fondas skirtas valstybėms narėms, kurių bendrosios nacionalinės pajamos vienam
gyventojui sudaro mažiau nei 90 % ES vidurkio. 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu
Sanglaudos fondas teikia finansavimą projektams 15 valstybių narių: Bulgarijoje, Kroatijoje,
Kipre, Čekijoje, Estijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Maltoje, Lenkijoje,
Portugalijoje, Rumunijoje, Slovakijoje ir Slovėnijoje.

[1]2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama Europos
infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 bei panaikinami reglamentai
(EB) Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010.
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BIUDŽETAS IR FINANSINĖS TAISYKLĖS

2014–2020 m. programavimo laikotarpiu ES skiria Sanglaudos fondui apie 63,4 mlrd. EUR
(neskaitant pervedimų Europos infrastruktūros tinklų priemonei) ir iš Sanglaudos fondo
projektui skiriamo finansavimo lygis gali sudaryti iki 85 % projekto sąnaudų.

2014–2020 m. Sanglaudos fondo asignavimai kiekvienai valstybei narei yra tokie:

Valstybė narė Biudžetas (mln. EUR)
Bulgarija 2 278,3
Čekija 6 258,9
Estija 1 073,3
Graikija 3 240,5
Kroatija 2 559,5
Kipras 288,9*
Latvija 1 349,4
Lietuva 2 048,9
Vengrija 6 025,4
Мalta 217,7
Lenkija 23 207,9
Portugalija 2 861,7
Rumunija 6 934,9
Slovėnija 895,3
Slovakija 4 168,2
Iš viso 63 390

* Įskaitant papildomą 19,4 mln. EUR sumą, skirtą Kiprui atlikus 2017–2020 m. tinkamumo
Sanglaudos fondo finansavimui peržiūrą.
Šaltinis: Europos Komisijos ESI fondų atvirųjų duomenų portalas, 2017 m. balandžio mėn.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Rengiant 2014–2020 m. laikotarpio Sanglaudos fondo reglamentą, laikytasi įprastos teisėkūros
procedūros ir Parlamentas turėjo visapusiškas teises siūlyti pakeitimus. Tai sudarė galimybę
Parlamentui pasiekti, kad pasiūlytos taisyklės būtų lankstesnės ir labiau pritaikytos prie
valstybių narių poreikių. Parlamentui taip pat pavyko išplėsti Sanglaudos fondo investicijų
apibrėžtį ir joms priskirti investicijas į energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančiųjų
išteklių energijos naudojimą, ypač būstų sektoriuje.
Parlamentas parėmė sumanymą, kad Sanglaudos fondui reikėtų pradėti taikyti bendrus rodiklius,
nes jie ateityje padėtų įvertinti, kaip jis naudojamas. Priešingai nei buvo siūloma Komisijos
pasiūlyme, Parlamentas sėkmingai išsireikalavo, kad reglamente būtų numatyta galimybė
deleguotaisiais aktais keisti šių rodiklių sąrašą, kai manoma, jog tai būtina, siekiant užtikrinti
veiksmingą įgyvendinimo pažangos vertinimą.
Atlikus 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūrą (kartu
pateikus pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų rinkinį), esminių Sanglaudos fondo
pakeitimų neatlikta.
Filipa Azevedo
11/2017
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