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Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2019 m. gruodžio 9 d. 

ES auditoriai nagrinės tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programas  

Daugelis ES vidaus pasienio regionų yra nepakankamai išsivystę ir susiduria su socialiniais ir 
ekonominiais skirtumais. Europos Audito Rūmai atlieka auditą, siekdami įvertinti, ar pagal ES 
sanglaudos politiką finansuojamomis specialiosiomis programomis buvo veiksmingai 
sprendžiamos tarpvalstybinės problemos. 

ES vidaus pasienio regionai užima 40 % ES teritorijos, juose gyvena 30 % ES gyventojų. Jie dažnai 
nepakankamai išvystyti, nes esamos administracinės, logistinės, teisinės ir kultūrinės kliūtys gali 
riboti jų augimą. Europos Komisijos tyrimo duomenimis, pašalinus tik 20 % tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo kliūčių, regionų BVP padidėtų 2 % ir būtų sukurta iki 1 milijono darbo vietų. ES 
sanglaudos politika siekiama mažinti kliūtis ir skirtumus įgyvendinant Europos teritorinio 
bendradarbiavimo programas, kurių biudžetas 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu siekė 
daugiau kaip 10 milijardų eurų.  

„Tarpvalstybinių kliūčių mažinimas būtų naudingas daugeliui ES teritorijų ir piliečių, – teigė už 
auditą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Ladislav Balko. – Norime sužinoti, ar Komisija ir 
valstybės narės veiksmingai šalino fizines ir teisines / administracines kliūtis, su kuriomis susiduria 
tarpvalstybiniai regionai, skatindamos socialinį ir ekonominį augimą ir teritorinę integraciją.“  

Dauguma tarpvalstybinio bendradarbiavimo programų remiamas dvišalis kaimyninių šalių ir (arba) 
jūrų pasienio regionų bendradarbiavimas; kitomis daugiausia dėmesio skiriama konkretiems 
tarpvalstybiniams uždaviniams, pavyzdžiui, potvynių valdymui ar taršai, o horizontaliosios tinklų 
kūrimo programos skatina visas valstybes nares keistis gerąja patirtimi. Tačiau ankstesnių 
bendradarbiavimo programų vertinimai parodė, kad jos yra nepakankamai tikslingos, joms trūksta 
nuoseklios strategijos, o jų sinergijos su šių regionų pagrindinėmis vystymosi programomis yra 
ribotos.  
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– bendradarbiavimo veiksmų programose daugiausia dėmesio skiriama tarpvalstybinių 
regionų poreikiams ir uždaviniams, o ne bendriesiems vystymosi poreikiams, kurie galėtų būti 
tenkinami pagal kitas Europos regioninės plėtros fondo programas 

– atrinkti projektai geriausiai atitinka šiuos tarpvalstybinius poreikius ir uždavinius 

– sukurtos sinergijos su kitomis ES politikos sritimis, vengiant dubliavimosi 

– rezultatai yra tvarūs.  

Pastabos leidėjams  

ES sanglaudos politika remia Europos teritorinio bendradarbiavimo (ETB) programas arba 
„INTERREG programas“, skiriant lėšų iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF). ETB parama 
teikiama pagal „bendradarbiavimo veiksmų programas“ (BVP), kuriose dalyvauja partneriai iš bent 
dviejų valstybių narių arba iš vienos valstybės narės ir kaimyninės trečiosios šalies. 2014–2020 m. 
programavimo laikotarpiu Komisija patvirtino 107 BVP. Skirtas biudžetas šiuo metu yra 10,1 
milijardo eurų. Numatoma, kad 2021–2027 m. laikotarpiu jis sumažės iki 8,4 milijardo eurų. 

Ataskaita dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo bus paskelbta 2020 m. pabaigoje. 

Preliminariose audito apžvalgose pateikiama informacija apie vykdomą audito užduotį. Jos 
parengtos remiantis prieš auditą atliktu parengiamuoju darbu ir neturėtų būti laikomos audito 
pastabomis, išvadomis ar rekomendacijomis.  

Kontaktai spaudai dėl šios preliminarios apžvalgos  
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