
 

 

Deklaracija  
„Diskusija dėl sanglaudos politikos ateities prasideda jau dabar!“ 

Bendras #CohesionAlliance kvietimas 
 
Kaip niekad anksčiau dabar aktualu stiprinti sanglaudą, kaip bendrą Europos Sąjungos vertybę. 
Pastarojo meto krizės, įskaitant išliekančios kritinės klimato padėties, COVID-19 pandemijos, karo 
Ukrainoje padarinius ir dabartinį rekordinį infliacijos lygį, kurį sukėlė kylančios maisto ir energijos 
kainos, primena, kad reikia didesnės sanglaudos. 

Sanglaudos aljanso partneriai įsipareigoja bendradarbiauti rengiant bendrus pasiūlymus, kuriais 
siekiama sustiprinti sanglaudos politiką ir užtikrinti, kad ji atitiktų laikotarpio po 2027 m. uždavinius. 
Jie laikosi bendros nuomonės apie pagrindinius principus, kuriais grindžiama sanglaudos politika:  

 Sanglaudos politika yra svarbiausia ES investicijų politika, apimanti visus regionus, miestus 
ir savivaldybes. 

 Sanglaudos politika yra labiausiai matoma ES priemonė vietos ir regionų lygmeniu, 
parodanti ES paramą ekonominiam, socialiniam ir teritoriniam vystymuisi. 

 Sanglaudos politika yra ilgalaikė vystymosi politika, kuria skatinama sąžininga, žalioji ir 
skaitmeninė pertvarka ir įtraukus augimas. 

 Sanglaudos politika grindžiama pasidalijamojo valdymo, partnerystės ir daugiapakopio 
valdymo su regionais ir miestais principais, taip pat papildomumo principu.  

 Sanglaudos politika grindžiama teritoriniu požiūriu ir ja atsižvelgiama į Europos Sąjungos 
teritorinę įvairovę. Ją įgyvendinant ypač daug dėmesio skiriama toms vietovėms, kurios turi 
specifinių gamtinių ir demografinių trūkumų. 

 Sanglaudos politika remiamas teritorinis bendradarbiavimas ir skatinamas solidarumas ir 
integracija visuose Europos regionuose ir miestuose ir už jų ribų, ypač pasienio regionuose.  

Priminkime visiems ES ir nacionaliniu lygmeniu sprendimus priimantiems asmenims, kad 
sanglaudos politika atlieka esminį vaidmenį Europos integracijos procese! Sanglaudos aljansas taip 
pat nagrinės šiuos sanglaudos politikos aspektus: 

 Sanglaudos politikos fondų išskaidymo panaikinimas, siekiant tvirtesnės bendros sistemos 
ir fondų, kuriems taikomas pasidalijamasis valdymas, sinergijos. 

 Veiksmingo sanglaudos politikos įgyvendinimo gerinimas užtikrinant, kad visos atitinkamos 
ES politikos kryptys padėtų įgyvendinti sanglaudos tikslus ir principus į ES teisės aktus 
integruojant principą „nepakenkti sanglaudai“, kad sanglauda išliktų bendruoju tikslu, ir 
visapusiškai išnaudojant neseniai į sanglaudos politiką įtrauktas lankstumo priemones. 

 Veiksmingas 2021–2027 m. sanglaudos politikos įgyvendinimas, visų pirma stiprinant 
Europos ir nacionalinę paramą regionų ir vietos valdžios institucijų gebėjimams stiprinti. 

 Tolesnis sanglaudos politikos supaprastinimas, kad valdymo, audito ir kontrolės taisyklės, 
taikomos vadovaujančiosioms institucijoms ir paramos gavėjams, būtų ne tokios sudėtingos. 



  
 

 

 Geresnio sanglaudos politikos ir Europos ekonomikos valdymo suderinimo užtikrinimas 
laikantis konstruktyvaus, o ne baudimu grindžiamo požiūrio.  

 Sanglaudos politikos orientavimo į rezultatus gerinimas ir galimybės ateityje plačiau taikyti 
rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo finansavimą nagrinėjimas.  

 Geresnis informavimas apie sanglaudos politikos poveikį ir sėkmingą jos taikymą vietos ir 
regionų lygmeniu.  

 Geresnis būsimos sanglaudos politikos suderinimas su dabartinėmis ir būsimomis regionų 
ir miestų tendencijomis teritorijų planavimo srityje, įskaitant strateginio prognozavimo 
poreikį.  

 Pagrindinio sanglaudos politikos vaidmens stiprinimas bendroje ilgalaikėje ES strategijoje.  
 

Vietos bendruomenės, miestai, savivaldybės ir regionai, socialiniai partneriai ir kiti suinteresuotieji 
subjektai kviečiami prisijungti prie #CohesionAlliance. Sanglaudos aljanso partneriai dirbs kartu 
siekdami tvirtesnės sanglaudos politikos dabar ir ateityje.  
 

 


