
 

 

 

 

 

 

VIDAUS POLITIKOS GENERALINIS DIREKTORATAS 

B TEMINIS SKYRIUS. STRUKTŪRINĖ IR SANGLAUDOS POLITIKA 

 

REGIONINĖ PLĖTRA 

 

 

Strateginė sanglaudos politikos darna. 

2007–2013 ir 2014–2020 m. 

programavimo laikotarpių palyginimas 

 

TYRIMAS 

 

Anotacija 

Šio tyrimo tikslas – įvertinti strateginės sanglaudos politikos darnos raidą 

ir įgyvendinimą 2014–2020 m. Remiantis dokumentų analize ir 

pokalbiais su valstybių narių valdžios institucijomis, šiame tyrime 

nustatyta bendrų patobulinimų, palyginti su ankstesniu laikotarpiu, 

tačiau taip pat pabrėžta keletas ES ir vidaus problemų, su kuriomis 

susidurta siekiant užtikrinti strategiškai nuoseklų požiūrį į įvairius 

Europos struktūrinius ir investicijų fondus, taip pat į kitas ES politikos 

kryptis.  
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SANTRAUKA 

Strateginė darna yra svarbiausias 2013 m. įgyvendintos 2014–2020 m. laikotarpio 

sanglaudos politikos reformos aspektas. Remiantis dokumentų analize ir pokalbiais su 

valstybių narių valdžios institucijomis, atsakingomis už 2014–2020 m. partnerystės 

susitarimų ir veiksmų programų programavimo laikotarpį, šiame tyrime pateikiamas 

kritiškas strateginės sanglaudos politikos darnos raidos ir įgyvendinimo vertinimas. 

Daugiausia dėmesio skiriama keturioms sritims, laikomoms labai svarbiomis nustatant 

strateginės sanglaudos politikos kryptį: ES strateginėms programoms; nacionalinėms 

strateginėms programoms; veiksmų taikymui pagal temas; programų struktūrai, 

valdymui ir administravimui. 

ES strateginės programos 

2014–2020 m. reguliavimo naujovės – bendro Bendrųjų nuostatų reglamento (BNR), 

apimančio penkis fondus įvairiose politikos srityse, taikymas. Bendra strateginė 

programa (BSP), pridedama prie BNR, yra platesnė, geriau pagrįsta ir nuoseklesnė 

strateginė programa nei 2007–2013 m. Bendrijos strateginės gairės. BSP palankiai 

įvertino už programavimą atsakingi vadovaujančiųjų institucijų atstovai, laikydami ją 

praktiška ir naudinga priemone, nors jos poveikis programavimo procesui yra antrinis, 

palyginti su nacionalinėmis strateginėmis programomis. 

Nacionalinės strateginės programos  

Naujai sudaryti partnerystės susitarimai yra strateginiai planai, kuriuose nustatyti 

penkiems Europos struktūriniams ir investicijų fondams (ESI fondams) taikomi 

prioritetai. Šiuos susitarimus aptarė Europos Komisija ir nacionalinės valdžios institucijos, 

jais suteikiama daugiau galimybių ne tik koordinuoti įvairius ESI fondus, bet ir 

koordinuoti juos kartu su kitomis ES ir valstybių narių politikos kryptimis. Nacionalinės 

koordinavimo priemonės praktiškai gerokai skiriasi valstybėse narėse, ypač kalbant apie 

formalius aspektus, tačiau vadovaujančiosios institucijos atsargiai išreiškia viltį, kad 

numatytos arba nustatytos struktūros ir sistemos padės geriau išnaudoti sąveikumą bei 

užtikrins didesnį koordinavimą nei 2007–2013 m. Valstybės narės programavimo 

proceso metu taip pat aktyviai įgyvendino partnerystės principą. Siekdamos visiškai arba 

iš dalies parengti partnerystės susitarimus ir veiksmų programas, jos įsteigė partneryste 

pagrįstas valdymo įstaigas arba darbo grupes. Viešų konsultacijų renginius papildė 

konsultacijos internetu ir informacijos sklaida. Paaiškėjo, kad rengiant nacionalines 

strategines programas konkrečioms šalims skirtoms rekomendacijoms teko ribotas 

vaidmuo, tačiau valstybės narės daugiausia galėjo jomis pasinaudoti. 

Veiksmų taikymas pagal temas  

2014–2020 m. nauji veiksmų taikymo pagal temas reikalavimai daugelyje valstybių narių 

padarė didelį poveikį programavimui. Labai padidėjo Europos regioninės plėtros fondo ir 

(arba) Sanglaudos fondo asignavimai, skirti 1–4 teminiams tikslams (MTTPI, IRT, MVĮ 

konkurencingumui ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikai), o 

investicijos į infrastruktūrą yra ne tokios akivaizdžios, palyginti su 2007–2013 m. 

Derybos dėl išteklių paskirstymo skirtingiems tikslams nevyko sklandžiai; daugelis 

valstybių narių kritiškai vertina galimybes derinti veiksmų taikymą pagal temas su 

parama vidaus prioritetams. Vadovaujančiosios institucijos iš esmės pritaria poreikiui 

nustatyti specialias tikslines nuostatas (dėl tvarios miestų plėtros, ESF dalių), tačiau 

norėtų, kad tai būtų daroma lanksčiau. Neatrodo, kad regioninis tikslinių taisyklių 

diferencijavimas būtų naudingas, nes regionų kategorijos yra pernelyg griežtos ir 

neatspindi regioninių ypatumų. 

 



 

 

Programų struktūra, valdymas ir administravimas 

Labai pritarta 2014–2020 m. BNR ir tikimasi, kad jis užtikrins daugiau darnos ir 

koordinavimo planuojant ir įgyvendinant ESI fondus. Vis dėlto daugelis vadovaujančiųjų 

institucijų mano, kad jis nepakankamai veiksmingas, turint omenyje tai, kad vis dar 

esama atskirų konkretiems fondams (ypač EŽŪFKP) skirtų reglamentų. 

Daugelyje valstybių narių pastebima svarbių programų struktūros pokyčių, palyginti su 

2007–2013 m., kurie turėtų padėti geriau koordinuoti fondus institucijų lygmeniu; 

daugelyje valstybių narių kelių fondų veiklos programų taikymo sritis laikoma sveikintina 

galimybe, tačiau tebereiškiamas susirūpinimas dėl administracinių sunkumų (pvz., dėl 

atskirų reglamentų). Integruoti teritoriniai metodai galimai yra naudingos priemonės 

siekiant vietos ir (arba) regionų lygmenimis užtikrinti strateginę darną. Galiausiai 

Komisijos vaidmuo remiant strateginės darnos tikslus iš esmės yra vertinamas teigiamai. 

Vis dėlto išsakyta šiek tiek kritikos dėl generalinių direktoratų pozicijų ir konsultacijų 

nuoseklumo ir darnumo. Iš tikrųjų, nepaisant pastangų pagerinti konsultacijas tarnybų 

viduje ir bendradarbiavimą Komisijoje, vadovaujančiosios institucijos mano, kad ES 

lygmeniu toliau taikomas atskirų sektorių požiūris į ESI fondus (su skirtingais padaliniais, 

atsakingais už įvairius fondus) riboja koordinuotą požiūrį. 

Išvados ir rekomendacijos 

1. Bendroje strateginėje programoje aiškiai nustatyti ES tikslai ir prioritetai. 

2. Komisijos poziciją nustatantys dokumentai padėjo nacionalinės valdžios 

institucijoms aiškiai suprasti galimą Komisijos derybų poziciją. 

3. Veiksmai bus taikomi pagal temas bent jau programavimo etapu. 

4. Kyla susirūpinimas dėl laipsniškai didėjančio sanglaudos politikos pertvarkymo 

į teminę politiką, kuriai kyla grėsmė prarasti sanglaudos tikslą. 

5. Turėtų būti pasiektas didesnis strateginis integravimas ir fondų valdymo 

koordinavimas. 

6. Atrodo, kad programavimo proceso metu partnerystės principo plačiai 

laikytasi. 

7. Esama nedaug paprastinimo ženklų. 

8. Kol kas neaišku, kiek veiksmingos ir naudingos integruotos teritorinės plėtros 

galimybės. 

9. Palyginti labai vertinamas Komisijos vaidmuo vedant derybas. 

10. Pasirengimas politikos reformoms 2014–2020 m. buvo gana atviras ir įtraukus, 

palyginti bent jau su 2007–2013 m. 

Remiantis šiomis išvadomis pateikiamos šios rekomendacijos: 

 kuriant bendrą strateginę programą ir rengiant poziciją nustatančius 

dokumentus būtų tikslinga svarstyti galimybę taikyti Europos Komisijos ir 

valstybių narių didesniu bendradarbiavimu grindžiamą požiūrį. 

 Reikia daug labiau stiprinti ESI fondų integravimą ir Komisijos generalinių 

direktoratų koordinavimą. 

 EP turėtų stebėti, kaip programų įgyvendinimo etapu taikomas 

partnerystės principas. 

 Rekomenduojama, kad EP atliktų griežtą strateginės sanglaudos politikos 

darnos ir rezultatų priežiūrą ir tikrinimą. 

 Būtina labiau koordinuoti Europos Parlamento veiklą, ypač užtikrinti 

geresnį keturių komitetų, atsakingų už ESI fondus, dialogą. 

 


