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1. Istoriniai faktai

Sanglaudos fondas1 buvo įkurtas 1993 metais Mastrichto sutartimi, ruošiantis Ekonominei ir 
pinigų sąjungai. Norėdamos priklausyti Ekonominei ir pinigų sąjungai valstybės narės turi 
sumažinti savo valstybės deficitą ir kontroliuoti savo valstybės skolą. Antra vertus, mažiau 
išsivysčiusios šalys turi daug investuoti, kad pasivytų savo labiau išsivysčiusias kaimynes, ir 
padidinti savo augimo galią. Tam ir buvo įsteigtas Sanglaudos fondas – kad padėtų mažiau 
išsivysčiusioms šalims priartėti prie konvergencijos kriterijų, tęsiant investicijas į 
infrastruktūras su Sanglaudos fondo pagalba. 

Sutarties 161 straipsnio antrojoje dalyje numatyta, kad: „Tarybos (...) įsteigtas Sanglaudos 
fondas teikia finansinę paramą aplinkos apsaugos ir transeuropinių tinklų projektams 
transporto infrastruktūros srityje“.
Taigi siekta įkurti Fondą, papildantį kitas Bendrijos regioninės plėtros priemones aplinkos ir 
bendrojo intereso transporto infrastruktūrų srityje, kad būtų skatinama ekonominė ir socialinė 
sanglauda ir valstybių narių solidarumas.

Europos Parlamentas visuomet laikė Sanglaudos fondą svarbiu, palaikė jo veiklą, pabrėžė jo 
indėlį į Europos ekonominį augimą.

Fondo finansavimas gali būti skiriamas tik toms valstybėms narėms, kurių grynasis šalies 
pelnas vienam gyventojui yra mažesnis nei 90 proc. Bendrijos vidurkio ir kurios yra 
parengusios programą, siekdamos patenkinti ekonominius konvergencijos kriterijus, 
nustatytus EB sutarties 104 straipsnyje.

2004 metų gegužės 1 d. Europos Sąjungai išsiplėtus Sanglaudos fondo parama taikoma 
dešimčiai naujųjų valstybių narių ir trims iš 15 ES valstybių narių (Ispanijai, Portugalijai, 
Graikijai), kurioms parama pradėta teikti nuo 2000 m. ir bus teikiama iki 2006 m. pabaigos. 
Airijai parama nebeteikiama nuo 2004 01 01. Pagal Europos Komisijos (Eurostat) prognozę 
Ispanija nebeatitiks finansavimo kriterijų gauti Sanglaudos fondo paramą jau nuo 2007 01 01.

2. Tarybos reglamento pasiūlymo dėl Sanglaudos fondo įsteigimo pristatymas

Savo trečiojoje ataskaitoje apie ekonominę ir socialinę sanglaudą2 ir savo pasiūlyme dėl 
sanglaudos politikos reformos, pateiktame bendrojo reglamento3 forma, Europos Komisija 
numato 2007–2013 m. laikotarpiu susitelkti ties trimis pagrindiniais tikslais: konvergencija, 
konkurencingumu ir bendradarbiavimu. 
Sanglaudos fondą įsteigiantis reglamentas – tai specialus reglamentas, papildantis bendrąsias 
nuostatas dėl struktūrinių ir sanglaudos fondų. 
Šio reglamento tikslas – patikslinti Sanglaudos fondo misiją ir specifines jo veiklos sąlygas, 
ypač tai, kas susiję su Sanglaudos fondo taikymo sritimi ir sąlygine parama.
Komisija 2007–2013 m. laikotarpiu Sanglaudos fondui siūlo skirti 62,99 milijardus eurų, arba 

  
1 Reglamentas (EB) Nr.1164/94, pakeistas reglamentais (EB) Nr.1264/1999 ir (EB) Nr.1265/99.
2 Europos Komisijos komunikatas. Trečioji ataskaita apie ekonominę ir socialinę sanglaudą. KOM (2004) 107 
galutinis, 2004 02 17 d.
3 KOM (2004) 492.
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23,86 proc. lėšų, skirtų konvergencijos tikslui1, tai būtų žymiai daugiau lyginant su 18 
milijardų eurų, skirtų 2000–2006 m. laikotarpiui.

Teisė į finansavimą iš Sanglaudos fondo (bendrojo reglamento2 pasiūlymo 5 straipsnio 
trečioji dalis)
Kaip ir 2000–2006 m. laikotarpiu teisę į finansavimą turi tik tos valstybės narės, kurių 
grynasis šalies pelnas vienam gyventojui yra mažesnis nei 90 proc. Bendrijos vidurkio ir 
kurios yra parengusios programą, siekdamos patenkinti ekonominius konvergencijos 
kriterijus, nustatytus EB sutarties 104 straipsnyje. Šie kriterijai yra tokie: 
– valstybės išlaidų valdymas: valstybė narė negali gauti Sanglaudos fondo paramos, jei 
valstybės biudžeto deficitas yra viršytas (didesnis nei 3 proc. bendrojo vidaus produkto);
– Ekonominės ir pinigų sąjungos kontekste nustatytų ekonominių konvergencijos kriterijų 
laikymasis (Stabilumo ir augimo paktas).

Paramos taikymo sritis (šio reglamento 2 straipsnis) 
Transeuropiniai transporto tinklai, ypač Europos intereso projektai ir su aplinka susijusios 
infrastruktūros, išlieka finansavimo iš Sanglaudos fondo prioritetai. Reglamento įvesta 
naujovė yra ta, kad pagal Geteborgo viršūnių susitikime nustatytus prioritetus Sanglaudos 
fondas didina savo indėlį į ilgalaikę plėtrą. Taip jis gali finansuoti, neskaitant transeuropinių 
tinklų, transporto srities projektus, susijusius su geležinkeliais, upių ir jūrų laivybos keliais, 
multimodalinėmis transporto programomis, ilgalaikiu miesto transportu ir sričių, skatinančių 
ilgalaikę plėtrą aplinkos klausimais, pvz., pagrindinių energetikos veiksmingumo sektorių ir 
atnaujinamos energijos.

Sąlyginė parama iš Sanglaudos fondo (šio reglamento 4 straipsnis) 
Pagal dabartinę sistemą viršyto leistino valstybės biudžeto deficito atveju mokėjimo 
asignavimai yra nutraukiami, o vykdomi projektai nedelsiant sustabdomi. 
Pagal naująjį reglamentą viršyto leistino valstybės biudžeto deficito atveju asignavimai bus 
nutraukiami tik nuo kitų metų sausio 1 d., jeigu valstybė narė nesiims efektyvių veiksmų 
Tarybai konstatavus perviršytą valstybės biudžeto deficitą. Asignavimai nutraukiami tik 
būsimiems, o ne jau vykdomiems projektams. Nutraukimas atšaukiamas, kai Taryba, 
nutardama tomis pačiomis sąlygomis, konstatuoja, kad valstybė narė ėmėsi korekcinių 
priemonių, leidžiančių grįžti prie situacijos, atitinkančios Sutartį ir Tarybos sprendimus.

Supaprastinimas (bendrojo reglamento pasiūlymo 33 ir 38 straipsniai) 
Siekiant supaprastinti regioninę politiką, Sanglaudos fondo finansavimas nuo šiol įtraukiamas 
į daugiametį struktūrinių fondų planavimą ir jam galioja tie patys bendrieji principai3 kaip ir 
struktūriniams fondams. 
Ateityje Sanglaudos fondas drauge su ERPF (Europos regioninės plėtros fondas) dalyvaus 
daugiametėse investicijų programose, valdomose decentralizuotai. Jis finansuos prioritetinius 

  
1 1-asis tikslas – konvergencija, kam skirta 78,5 proc. visiems trims tikslams skirtų finansinių lėšų, arba 264 
milijardų eurų. 2-ajam tikslui – regionų konkurencingumui ir užimtumui – 17,2 proc., arba 57,9 milijardai eurų, 
ir 3-ajam tikslui – Europos teritoriniam bendradarbiavimui – 3,94 proc., arba 13,2 milijardų eurų.
2 KOM (2004) 492.
3 Daugiametis planavimas, partnerystė, įvertinimas, papildomumas, valdymas, fondų naudojimo kontrolė ir
įvertinimas, mokėjimai ir finansų kontrolė, „N+2“ taisyklė.  
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projektus, užuot teikęs individualius projektus Komisijai patvirtinti. Bus finansuojami didieji 
projektai, viršijantys 25 milijonų eurų sumą aplinkai ir 50 milijonų eurų sumą – kitoms 
sritims.

Bendrijos dalyvavimas ir išankstinis finansavimas (bendrojo reglamento pasiūlymo 51 ir 
81 straipsniai) 
Sanglaudos fondas gali finansuoti iki 85 proc. kiekvienos prioritetinės programos valstybės 
išlaidų. Pagal Komisijos sprendimą, patvirtinantį fondų dalyvavimą operacinėje programoje, 
Komisija suteikia valstybės narės nustatytai organizacijai išankstinį finansavimą, kuris sudaro 
10,5 proc. lėšų, skiriamų tai operacinei programai iš Sanglaudos fondo.

3. Pastabos ir pasiūlymai

2007–2013 m. laikotarpiu Sanglaudos fondui planuojami žymūs pakeitimai, tai buvo 
nuspręsta atlikus 1993–2003 m. taikytų taisyklių įvertinimą. 1999 metų Sanglaudos fondo 
reforma nulėmė tai, kad buvo pakeistos Sanglaudos fondo taisyklės ir nustatyta labiau 
strategiška prieiga, geresnis projektų reglamentavimas, valdymas ir finansinė kontrolė. 
Sanglaudos fondo taisyklės vis labiau panašėjo į struktūrinių fondų taisykles ir galiausiai 
naujajame Komisijos pasiūlyme Sanglaudos fondo taisyklės buvo integruotos į struktūrinių 
fondų taisykles. Tai skirtingų fondų valdymo procesą turėtų padaryti efektyvesnį.
Vis dėlto atsižvelgiant į dabartinio laikotarpio problemas ir siekiant geresnio funkcionavimo 
ateityje rekomenduojama specialiai įtraukti taisykles, susijusias su didžiaisiais projektais, 
kurios yra svarbiausias Sanglaudos fondo finansavimo įrankis ir kurios yra numatytos 
bendrojo reglamento pasiūlymo 38–40 straipsniuose, reglamente dėl Sanglaudos fondo. Taip 
pat šiame reglamente reiktų nurodyti techninės paramos finansavimą (tyrimų, įvertinimų, 
ekspertizių, statistikos ir t. t.), numatytą bendrojo reglamento pasiūlymo 43 straipsnyje.

Siekiant kuo geresnės 2007–2013 m. laikotarpio transporto ir aplinkos infrastruktūrų 
sinergijos, Sanglaudos fondas ir ERPF bus valdomi pagal vieną planavimo sistemą. Tačiau 
dideli projektai, kurių bendra kaina viršys 25 milijonus eurų aplinkai ir 50 milijonų kitoms 
sritims, bus atskirai Komisijos tvirtinami ir valdomi jiems priklausančių programų kontekste. 
Pageidautina, kad nacionalinėmis sąlygomis Sanglaudos fondas iškeltų savo prioritetus, 
atskirtus nuo ERPF prioritetų. 

Sanglaudos fondo finansavimo sumos padidinimas nuo 18 (2000–2006 metų laikotarpiu) iki 
62,99 milijardų eurų yra svarbus, turint galvoje, kad daugiau nei pusė valstybių narių 
naudosis Sanglaudos fondo parama. Sanglaudos fondo veiksmų taikymo srities išplėtimas 
atitinka Geteborgo viršūnių susitikime numatytą ilgalaikės plėtros perspektyvą ir jis leis 
patenkinti didžiulius naujųjų valstybių narių aplinkos ir transporto sričių finansavimo 
poreikius. Bendrijos finansavimo paskirstymas finansavimo kriterijus atitinkantiems aplinkos 
ir transporto sektoriams turi būti subalansuotas. Vis dėlto norint užtikrinti lankstų finansavimą 
iš Sanglaudos fondo svarbu, kad finansavimas būtų pritaikytas kiekvienos valstybės narės 
poreikiams. 

Šio reglamento 3 straipsnio trečioji dalis numato neteikti paramos žemės pirkimo išlaidoms, 
kurių suma viršija 10 proc. visų leistinų konkretaus pirkimo išlaidų. Tačiau reikės nustatyti 
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lanksčią sąlygą, kuri leistų tam tikrais atvejais padaryti išimtį, vadinasi, lanksčiau nustatyti 
leistinas išlaidas. 

Komisijos siūlomas valdymo procesų supaprastinimas ir didesnis efektyvumas yra labai 
sveikintini pakeitimai. Komisijos pasiūlymas numato, kad planavimo prieiga būtų labiau 
strategiška, paremta „strateginėmis Bendrijos sanglaudos kryptimis“, taip pat Komisijos 
prioritetais ir naujomis nacionalinėmis strateginio pobūdžio sąlygomis. Šie dokumentai pakeis 
dabartines Bendrijos paramos sąlygas (BPS), bendruosius programavimo dokumentus 
(DOCUP) ir planavimo priedus. 
Be to, planavimo etape pageidautina sudaryti projektų rezultatų kokybės ir įvertinimo, taip pat 
Bendrijos finansavimo efektyvumo indikacinių prioritetų sąrašą, parengtą Komisijos. 

„Premium system“, „Bendrijos kokybės ir produktyvumo rezervo“ forma, yra numatyta tik 
struktūriniams fondams (bendrojo reglamento pasiūlymo 20, 48 ir 49 straipsniai). Sanglaudos 
fondo tikslas skiriasi nuo struktūrinių fondų tikslo. Jis turi keisti valstybės biudžetų išlaidas, 
kad paremtų projektus parama besinaudojančiose valstybėse narėse, neišskiriant šalies 
regionų. Sanglaudos fondas yra ypač svarbus 2007–2013 m. laikotarpiui, kadangi po ES 
išplėtimo daugiau nei pusė valstybių narių naudosis jo finansine parama; be to, Bendrijos 
finansavimas bus triskart didesnis nei ankstesniuoju laikotarpiu. Todėl yra svarbu, kad 
Sanglaudos fondo indėlis įgyvendinant ekonominę ir socialinę sanglaudą būtų tinkamai 
įvertintas, taip pat  kad valstybių narių didžiausi pasiekimai būtų atlyginti. 
Siekiant skatinti šalių ir jų teritorijų konkurenciją, būtina įvesti „premium system“ 
mechanizmą, paremtą trimis pagrindiniais kriterijais: siūlomo ir įvykdyto projekto kokybe, 
valstybės narės gebėjimu pasinaudoti iš Sanglaudos fondo gautais asignavimais ir projekto 
įgyvendinimu. Galėtų būti numatyti kiti šio „premium system“ mechanizmo kriterijai, 
pavyzdžiui, projekto daugiašališkumas ir ilgalaikės plėtros pastangos, kaimyninių šalių 
bendradarbiavimo ir veiksmų koordinavimo laipsnis transporto ir aplinkos lygiu, 
atnaujinamos energijos šaltinių arba ekologiško atliekų apdorojimo projektų skatinimas.
Šiuo metu sanglaudos politika vykdoma taikant subsidiarumo principą siekiant laipsniško ir 
savalaikio regioninių subjektų vaidmens stiprinimo. Vis dėlto techninės ir administracinės 
galios vietos lygiu ne visuomet pritaikytos šiam naujajam vaidmeniui įgyvendinti. Specialūs 
papildomi veiksmai ir „best practices“ sistemos taikymas galėtų būti naudingos priemonės 
nacionalinėms ir regioninėms valdžios institucijoms, siekiant sėkmingiau valdyti gautas lėšas.

Taisyklės „N+21“ taikymo įvedimas Sanglaudos fondui, kuriam nuo šiol galioja tos pačios 
taisyklės kaip ir ERPF ir ESF (Europos socialinis fondas), skatina spartesnį naudojimąsi 
Sanglaudos fondo lėšomis. Dabartinio laikotarpio patirtis parodė, kad ši taisyklė padarė 
efektyvų poveikį kruopščiam ir tiksliam projektų paruošimui ir struktūrinių fondų valdymui. 
Vis dėlto reikia įdėmiai sekti taisyklės „N+2“ taikymą Sanglaudos fondo paramai, kuri 
skiriasi nuo struktūrinių fondų paramos.
Diskutuojant dėl Sanglaudos fondo ateities kai kas palaiko„phasing out“ mechanizmą, koks 
jau yra numatomas struktūriniams fondams. Nors taikant tokio tipo mechanizmą iškyla 
didelių finansinių ir techninių sunkumų, pereinamoji pagalba taip pat būtų suteikta šalims, 

  
1 Automatiškas nepanaudotų asignavimų panaikinimas, praėjus dvejiems metams nuo jų skyrimo (bendrojo 
reglamento pasiūlymo 92–96 straipsniai). 
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kurios dėl ES išplėtimo nebegaus Sanglaudos fondo paramos.


