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SANTRAUKA 

2011 m. spalio 6 d. Europos Komisija pateikė reglamentų dėl Sanglaudos politikos reformos 
po 2013 m. projektų rinkinį. Šio tyrimo tikslas buvo vadovaujantis naujausių mokslinių 
tyrimų ir politikos dokumentų ir biudžeto formavimo peržiūra kritiškai įvertinti šiuos 
pasiūlymus ir parengti rekomendacijas, kaip per derybas pateikti Europos Parlamento 
poziciją. Po įvadinio skyriaus, kuriame detaliau išdėstomos tyrimo teisinės aplinkybės, 
tikslai, metodai ir struktūra, esančiuose šešiuose skyriuose apžvelgiami reformos 
pasiūlymai, suskirstyti į šešias temines dalis. 
2 skyriuje dėstomos teisės gauti finansavimą ir jo skyrimo pagal ES sanglaudos politiką 
galimybės. Jos pagrįstos Eurostato duomenimis, pateiktais iki 2012 m. vasario pabaigos. 
Šiuo laikotarpiu atsižvelgiant į regionų ekonominio augimo tendencijas ir į ES 27 vidurkį 
2014–2020 m. labai sumažėtų konvergencijos regionų gyventojų aprėptis. Pradėjus taikyti 
naują pereinamojo laikotarpio regionų apibrėžtį taip pat pasikeis valstybės intervencijų 
pobūdis ir atsiras atskira sritis – remiama teritorija – apimanti daugiau kaip 11 proc. ES 15 
gyventojų. Bendrai, pasiūlymuose dėl 2020 m. biudžeto siūloma šiek tiek sumažinti 
sanglaudos politikos biudžetą. Jis visų pirma sumažės sumažinus konvergencijai skirtas 
lėšas, nors lėšos pagal konvergencijos projektus skiriamos vienam piliečiui būtų šiek tiek 
didesnės. Regionų konkurencingumui ir užimtumui būtų skiriama daug daugiau lėšų ir 
absoliučiais skaičiais, ir vienam gyventojui. Lėšų pereinamojo laikotarpio regionams suma 
būtų padidinta 50 proc. Pagalbos intensyvumas regionuose, kurie anksčiau priklausė 
konvergencijos regionams ir kuriems bus skiriama bent du trečdaliai anksčiau skirtų lėšų, ir 
kituose pereinamojo laikotarpio regionuose, kuriems lėšų skyrimo mechanizmas dar aiškiai 
nenustatytas, labai skirsis. Lėšų ribų nustatymas bus labai svarbus nustatant finansinius 
asignavimus, ypač neturtingiausiose valstybėse narėse. Šioms šalims siūloma riba yra daug 
žemesnė nei ta, kuri buvo nustatyta 2007–2013 m., ir neigiamai veikia tas šalis, kuriose 
augimas lėtesnis. 
3 skyriuje apžvelgiami sanglaudos politikos tikslai. Komisija nepasiūlė didelių 
sanglaudos politikos tikslų pokyčių. Naujoje Sutartyje įsipareigojimas siekti teritorinės 
sanglaudos išdėstytas aiškiau, tačiau ir toliau yra netinkamai apibrėžtas, taip pat 
reglamentų projektuose pagrindinis dėmesys skiriamas strategijos „Europa 2020“ 
teminiams tikslams. Politikos struktūros lygiu siūloma racionalizuoti tikslus ir (naujai) 
formuluoti du pagrindinius tikslus: investicijos į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą ir 
teritorinis bendradarbiavimas. Šį supaprastinimą reikėtų remti, nes taip lengviau atskirti 
politikos tikslus ir įvairių kategorijų regionus, kuriems teikiama parama. Tačiau tikslų 
išdėstymas teisės aktuose sudėtingas ir nenuoseklus nes bendrosiose nuostatose nėra 
aiškaus įvairių fondų tikslų išdėstymo ir terminai, susiję su tikslais (misija, tikslai ir 
užduotys), įvairių fondų reglamentuose vartojami nenuosekliai. 
Teritoriniam aspektui skirtas 4 skyrius. Komisija siūlo intervencijas labiau įgyvendinti 
vietoje ir integruotai įgyvendinant bendruomenės inicijuotas vietos vystymosi iniciatyvas ir 
integruotų teritorinių investicijų priemones, taigi teritorinio vystymo planavimo sistemoje 
laikytis integruoto požiūrio ir teritorijų bendradarbiavimo srityje – labiau strateginio 
požiūrio. Valstybės narės nuogąstauja dėl nuostatų reikalavimų, pagrįstų principu „iš 
viršaus į apačią“, ypač dėl lūkesčių, kad visos teritorinės priemonės bus įtrauktos į 
partnerystės sutartis ir programas, ir dėl to, kad miestų plėtrai skirtas 5 proc. finansavimas 
taikomas visiškai atskirai.  Taip pat kyla susirūpinimas dėl administracinių pajėgumų, 
reikalingų integruotam teritoriniam požiūriui įgyvendinti. Bendrai tai, kad reglamentų 
projektai ir Bendra strateginė programa labai orientuoti į strategijos „Europa 2020“ 
teminius tikslus, kelia pagrįstą rūpestį dėl to, kad teritorinis vystymasis ir sanglauda gali 
prarasti strateginį aspektą. Susitelkus į strategijos „Europa 2020“ teminius tikslus taip pat 
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kyla problemų dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo (ETB) tikslo, kai dažnai programos 
yra skirtos tam, kad spręstų sudėtingas poreikių ir iššūkių kombinacijas, ir neaišku, kaip 
strategiškai koordinuoti pagal partnerystės sutartis vykdomą teritorinį bendradarbiavimą ir 
kitose valstybėse narėse vykdomą teritorinį bendradarbiavimą. 
5 skyriuje, kuris pavadintas strateginė darna ir programavimas, nagrinėjami pasiūlymai 
dėl naujos planavimo sistemos ir išteklių sutelkimo pagal temas. Komisija pateikė Bendros 
strateginės programos projektą, kuriame numatyta padidinti įvairių fondų ir ES politikos 
sričių strateginį koordinavimą. Tačiau, jeigu Taryba ir Europos Parlamentas oficialiai 
nedalyvaus jį priimdami pagal teisėkūros procedūrą, politinė atsakomybė, susijusi su šiuo 
dokumentu, ir jo legitimumas nacionaliniu lygiu sumažės. Strateginė planavimo sistema 
kritikuojama todėl, kad joje trūksta teritorinio aspekto ir per daug dėmesio skiriama 
strategijai „Europa 2020“. Su tuo susijęs rūpestis kyla dėl per didelio susitelkimo į 
sutartinius įsipareigojimus ir per didelės centralizacijos, įskaitant koordinavimo priemonių 
taikymą sritims, kuriose ES kompetencija nedidelė. Kadangi pagrįstai siekiama labiau 
koncentruoti išlaidas, visiškas pasiūlymų – teikiamų tiems patiems arba skirtingiems 
fondams – atskyrimas yra sudėtingas ir netinkamas ir valstybės narės bei kiti 
suinteresuotieji asmenys jį labai sukritikavo, nes jis nepakankamai atitinka teritorinius 
poreikius. 
6 skyriuje nagrinėjamas naujas veiklos rezultatų planas, sudarantis rezultatais 
pagrįstos darbotvarkės dalį. Ex ante sąlygos yra pagrindinė dalis, tačiau jas taikant turi būti 
siekiama pagerinti veiksmingumą, susijusį su sanglaudos politikos investicijomis, jų neturi 
būti daug, jos turi atitikti subsidiarumo principą ir būti pagrįstos bendru šalių sutarimu. Kai 
kurios siūlomos bendrosios sąlygos yra labiau skirtos atitikčiai su kitų ES politikos sričių 
taisyklėmis užtikrinti, o ne veiksmingai siekti programos tikslų. Nepakankamai pagrįsta tai, 
kad sanglaudos fondui būdingas makroekonomines sąlygas siūloma taikyti ir struktūriniams 
fondams. 
Su sąlygomis glaudžiai susiję pasiūlymai dėl veiklos rezultatų plano ir veiklos rezervo. Jeigu 
siekiama pagerinti orientaciją į rezultatus, reikėtų labiau dėmesį sutelkti į rodiklius, 
susijusius su rezultatais, o ne į išlaidas arba išdirbius, kaip, atrodo, numatoma reglamente. 
Taip pat kyla klausimų dėl to, kada atliekama veiklos rezultatų peržiūra, dėl veiklos 
duomenų kokybės, metodų problemų, su kuriomis susiduriama įrodant veiklą, ir gudravimo 
(pagundos nustatyti lengvai pasiekiamus tikslus). Stebėsenos sistemos turi būti priderintos 
prie rezultatų pokyčių. Palankiai vertintina siūloma ex ante sąlyga, kad veiktų efektyvi 
rodiklių, susijusių su rezultatais, sistema, tačiau ES lygiu numatyti bendri rodikliai, turėtų 
būti aiškiai atskirti į išdirbio rodiklius ir rezultatų rodiklius. Pasiūlymai dėl vertinimo yra 
tinkamai suderinti atsižvelgiant į poreikį užtikrinti lankstumą, kad vertinimai būtų pritaikyti 
prie valstybių narių poreikių, ir į reikalavimą vykdyti vertinimus tą laikotarpį, kai 
atsiskaitoma už išlaidų efektyvumą. Galima būtų padaryti dagiau siekiant užtikrinti, kad 
visos vertinimo ataskaitos ES lygiu būtų laiku viešai prieinamos.  
2007–2013 m. laikotarpiu numatytos reguliavimo paskatos valstybėms narėms didinti savo 
administracinius pajėgumus, skirtus fondams įgyvendinti, dar sutvirtintos pasiūlymuose dėl 
teisėkūros procedūra priimamų teisės aktų 2014–2020 m. laikotarpiu. Tačiau Komisijos 
samprata, kaip pajėgumai turi būti vertinami, vis dar nepakankamai išvystyta.  
Bendri veiksmų planai yra nauja į veiklą orientuota priemonė, pagrįsta išlaidų atlyginimu 
pagal išdirbį.  
Nors yra nemažai galimų sunkumų, atitinkančių veiklos rezervo sunkumus, pagal iniciatyvą 
numatytos galimybės išbandyti, kaip padidinti programos dalių orientaciją į veiklą; jos 
turėtų būti skatinamos. 
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 Reikia atlikti nuolatinę stebėseną ir vertinimą norint ateityje padaryti išvadas ir galbūt tą 
pačią sistemą taikyti ir kitokio pobūdžio intervencijoms, pavyzdžiui, paramai infrastruktūrai 
pagal ERPF.  
Pagaliau, sritis, kurioje nei reglamentų projektuose, nei neseniai vykusiose diskusijose dėl 
reformos nebuvo pakankamai kalbėta apie tai, kaip sustiprinti aukšto lygio politines 
diskusijas ir atsiskaitomybę, ypač Europos Parlamente, už veiklą ES lygiu. Manoma, kad 
numatytas veiklos rezultatų planas turėtų šią spragą užpildyti. 
7 skyriuje nagrinėjami supaprastinimo ir užtikrinimo pasiūlymai. Komisija padėjo daug 
pastangų siekdama supaprastinti, racionalizuoti ir suderinti sistemas ir taisykles, ypač 
numatydama bendrą reguliavimo sistemą ir reikalavimus skirtingiems fondams. Kitos 
priemonės yra labiau skirtos teisėtumui ir tvarkingumui užtikrinti. Bendrai pasiūlymuose dėl 
teisėkūros procedūra priimamų teisės aktų daugiausiai dėmesio atkreipiama į gavėjams 
taikomų procedūrų supaprastinimą, tačiau beveik nekalbama apie nacionalinių ar regioninių 
programų administratoriams taikomų procedūrų supaprastinimą.  Paprastų sprendimų nėra, 
kaip kovoti su problemomis, susijusiomis su sanglaudos politikos sudėtingu administravimu 
ir klaidomis, tačiau reikia užtikrinti didesnę pusiausvyrą tarp (dažnai konkuruojančių) 
supaprastinimo, užtikrinimo ir veiklos tikslų. 2014–2020 m. laikotarpiu pasiūlymai dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų ir pakeitimų turi būti pagrįsti išsamiu ex ante 
priemonių poveikio vertinimu ir juos reikia nuolat stebėti ir vertinti. 
Paskutiniame skyriuje pateikiamos tyrimo išvados ir politinės rekomendacijos, kuriose 
išdėstoma Europos Parlamento pozicija.  
 Teisė gauti finansavimą ir jo skyrimas 

1. Europos Parlamentas turėtų prašyti Komisijos pateikti teisės gauti finansavimą 
laikotarpio vidurio peržiūros vertinimą ir būdus nuolat besikeičiančioms problemoms 
spręsti. 

2. Reikėtų paprašyti Komisijos paaiškinti lėšų pereinamojo laikotarpio regionams ir 
labiau išsivysčiusiems regionams skyrimo kriterijus. 

3. Reikėtų paprašyti Komisijos paaiškinti savo pasiūlymus dėl lėšų ribų nustatymo ir 
išdėstyti, kaip ji numato spręsti problemą dėl netinkamo lėšų ribų nustatymo 
poveikio. 

 Tikslai 

4. Europos Parlamentas turėtų siekti numatyti konkrečius reguliavimo paaiškinimus ir 
pakeitimus: į bendras nuostatas įtraukti naują, atskirą skyrių ar straipsnį „Tikslai“, 
kuriame būtų numatyti kiekvieno bendrai strateginei programai priklausančio fondo 
tikslai; į apibrėžtis įtraukti naują(-as) dalį(-is), kurioje(-se) būtų numatyti tikslai ir 
(arba) paaiškinti terminų „misija“, „tikslai“, „uždaviniai“ ir „užduotys“ skirtumai; taip 
pat suvienodinti visų fondų reglamentų terminiją ir vengti vienus terminus keisti 
kitais arba juos vartoti nenuosekliai, taip pat juos priskirti „misijai“, „tikslams“ arba 
„uždaviniams“. 

 Teritorinis aspektas 

5. Europos Parlamentas turėtų siekti sutvirtinti teisės aktų projektų rinkinio teritorinį 
aspektą. Visų pirma į bendrą strateginę programą turėtų būti įtrauktas atskiras 
skirsnis (skirsnio dalys pagal kiekvieną teminį tikslą (Bendros strateginės programos 
projekto I priedas)), skirtas teritoriniam aspektui, kuriame būtų išdėstyti teritoriniai 
principai, prioritetai ir veiksmai atsižvelgiant į Teritorinę darbotvarkę 2020 ir 
nurodytos pagrindinės šios darbotvarkės ir strategijos „Europa 2020“ sąsajos. Turėtų 
būti reikalaujama, kad partnerystės sutartyse strateginiu lygmeniu būtų numatyta, 
kaip jos naudojasi sanglaudos politikos intervencijomis išnaudodamos teritorines 
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galimybes, kad būtų pasiekta strategijos „Europa 2020“ tikslų pagal Teritorinę 
darbotvarkę ir padidinta teritorinė sanglauda regionų, nacionaliniu ir Europos 
lygmenimis. 

6. Turėtų būti reikalaujama, kad veiklos programų įgyvendinimo ataskaitose būtų 
numatyta informacija apie lėšų paskirstymą subregioniniu lygmeniu, t. y. 
atsižvelgiant į NUTS III/IV ribas arba žemiausią lygį, kai stebėsenos sistemose 
automatiškai pradedami rinkti duomenys apie veiksmus, kiekvienam teminiam 
programos tikslui. 

7. Europos Parlamentas turėtų skatinti: teritorines priemones padaryti pasirenkamomis 
ir reikalauti, kad valstybės narės tinkamai pagrįstų jų tinkamumą reguliavimo 
nuostatose nurodydamos konkrečias teritorines priemones pagal partnerystės 
sutartis (14 straipsnis); taip pat, kad būtų sudarytos didesnės lankstumo galimybės 
valstybėms narėms įgyvendinant tvarią miestų plėtrą nustačius, kad dėl finansavimo 
atskyrimo lygmens reikėtų derėtis su Komisija remiantis valstybių narių poreikių 
pagrindimais, ir kad reikalaujamas miestų sąrašas turėtų būti nurodomasis. 

8. Pagal reglamentus reikėtų reikalauti, kad bendruomenės inicijuotų vietos vystymosi 
iniciatyvų įgyvendinimas ir integruotų teritorinių investicijų priemonės būtų pagrįstos 
konkrečiais įrodymais partnerystės sutartyse ir vykdomos atlikus tinkamų 
administracinių pajėgumų programų ex ante vertinimus. 

9. Pagal reglamentus ETB programoms reikėtų numatyti daugiau lankstumo 
intervencijų teminiu požiūriu arba sudarant galimybę numatyti daugiau teminių 
tikslų, arba numatant skiriamų lėšų koncentracijos reikalavimo procentines ribas, 
pvz., 75 proc. Be to, reikėtų numatyti valstybių narių, dalyvaujančių ETB, 
partnerystės sutarčių, pavyzdžiui, teritorinių susitarimo memorandumų, kuriuose 
būtų numatytos pagrindinės bendradarbiavimo prioritetinės sritys ir atsižvelgta į 
atitinkamas makroregionines ir jūrų baseinų strategijas, koordinavimo mechanizmo 
nuostatas. 

 Strateginė darna ir programavimas 
10. Komisija turėtų pasiūlyti Bendrą strateginę programą ir Taryba bei Europos 

Parlamentas po konsultacijų su Regionų komitetu ir Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetų ją patvirtinti, geriausiai kaip bendrojo reglamento priedą. 

11. Europos Parlamentas turėtų užtikrinti, kad Sutarties sanglaudos tikslai būtų tinkamai 
apibrėžti partnerystės sutartyse ir veiklos programose, taip pat teritoriniu ir 
integruotu požiūriu.  Bendrajame reglamente turėtų būti aiškiai nustatyta, kad 
partnerystės sutartyse, ypač veiklos programose, visų pirma turėtų būti nustatyta 
strategija, pagal kurią būtų siekiama ES ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos tikslų; turėtų būti reikalaujama, kad turinyje būtų laikomasi teritorinio ir 
integruoto požiūrio; taip pat turėtų būti įtrauktos nuostatos pagal kurias būtų galima 
patvirtinti programas, finansuojamas iš kelto fondų, įskaitant BSP fondus, padidinti 
kryžminio finansavimo ribas bent iki 10 proc. ir nustatyti, kad prioritetinės kryptys 
apimtų įvairius tikslus pagal visus fondus. 

12. Reikia vengti partnerystės sutarčių ir veiklos programų sutapimų ir dubliavimosi. 
Reikėtų apsvarstyti, kurie elementai ir kokio pobūdžio informacija galėtų būti 
įtraukta tik į programas ir, ar Komisijos sprendimo apimties nereikėtų susiaurinti 
taip, kad jis apimtų tik tam tikrus partnerystės sutarčių aspektus; taip pat vykdant 
partnerystės sutarčių planavimo ir tvirtinimo procedūras reikia atsižvelgti į 
teritorinius ypatumus ir valdymo pobūdį, ypač šalyse, kuriose regionų plėtros 
kompetencija visai ar iš dalies perduota regionams. 
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13. Į reglamentą reikėtų įtraukti nuostatas, pagal kurias būtų reikalaujama, kad 
valstybės narės ir regionai pagrįstų didesnį visų BSP fondų teminės koncentracijos 
lygmenį ir paaiškintų, kaip tai prisidės siekiant didesnio atrinkto pobūdžio investicijų 
poveikio. Šiuos pagrindimus reikėtų teikti pagal veiklos programas ir detaliau vertinti 
atliekant ex ante vertinimus. 

14. Europos Parlamentas turėtų pareikalauti, kad Komisijos ataskaitoje apie derybas dėl 
programų ir jų rezultatus būtų pateikta didesnio teminės koncentracijos lygmens 
valstybėse narėse ir ES lygiu analizė ir ši koncentracija būtų palyginta su 2007–
2013 m. laikotarpiu. 

15. Dėl ESF asignavimų turėtų būti sprendžiama remiantis išsamios teritorinių poreikių ir 
sugerties gebos analizės pagrindu ir Europos Komisija, valstybės narės ir regionai 
turėtų bendrai dėl jų derėtis.  

 Veiklos rezultatų planas 

16. Europos Parlamentas turėtų remti tai, kad būtų numatytos ex ante sąlygos. Tačiau 
dėl nepakankamo makroekonominių sąlygų pagrindimo sanglaudos politikos 
požiūriu, reikėtų dar kartą apsvarstyti galimybę jas taikyti. Jeigu dėl didelio politinio 
spaudimo pasirodytų neįmanoma numatyti makroekonominių sąlygų, dėl jų neturėtų 
būti reikalaujama daryti jokių privalomų partnerystės sutarčių ar programų 
pakeitimų ir jos turėtų apimti visas ES biudžeto išmokas valstybėms narėms. 

17. Europos Parlamentas turėtų remti siūlomą veiklos rezultatų planą/rezervą, kuris 
būtų susietas su rezultatais, įgyvendinamas tuo metu pagal programos įgyvendinimo 
planą, kai galima pagrįstai tikėtis svarbių rezultatų, taikomas remiantis patikima 
stebėsenos informacija ir vertinimo metodais, ir siejamas su aukštos kokybės 
projektais. Jeigu jis neatitiktų šių sąlygų, ypač susijusių su duomenimis, būtų 
sudėtinga pateisinti su rezervu susijusią administracinę naštą. 

18. Parlamentas turėtų paremti Komisijos pasiūlymus dėl veiksmingų rezultatais 
pagrįstų stebėsenos ir vertinimo sistemų ir užtikrinti, kad Taryba derybų metu 
nesusilpnintų statistinių sistemų ir rezultatų rodiklių ex ante sąlygų. Taip pat reikėtų 
remti pasiūlymą bendruosius rodiklius naudoti ES lygiu ir konkrečių programų 
rodiklius – valstybių narių lygiu, taip užtikrinant bendro požiūrio taikymą visiems 
fondams. Europos Parlamentas turėtų remti Komisijos pasiūlymus griežtinti 
vertinimą, taigi siekti kuo didesnio skaidrumo ir prieigos prie visų vertinimo 
rezultatų, kad būtų lengviau priimti informacija pagrįstus sprendimus. 

19. Komisija turėtų parengti veiksmingas gaires ir rodiklius, skirtus administracinės 
veiklos bei pajėgumų būklei ir pažangai vertinti. Ši užduotis ypač svarbi prieš 
2014 m. pradedant naują programų etapą. 

20. Bendro veiksmų plano iniciatyva turėtų būti remiama, nes pagal ją galima būtų 
patikrinti, kaip ateityje galima pagerinti programų dalių orientavimą į veiklą. 

21. Europos Parlamentas turėtų reikalauti, kad visų pirma būtų numatytas sanglaudos 
politikos veiklos rezultatų planas, kuris apimtų: metinį Komisijos atsiskaitymą 
Parlamentui; kasmetines diskusijas Taryboje ir tarpusavio vertinimus naujoje aukšto 
lygio grupėje; taip pat valstybių narių įgyvendinimo ataskaitų orientavimą į 
rezultatus. 

22. Atsiskaitymo mechanizmų orientavimas į veiklą turėtų būti padidintas: (a) peržiūrint 
Komisijos sanglaudos politikos metinę ataskaitą, kad joje daugiau dėmesio būtų 
skirta veiklos užduotims; (b) numatant griežtesnius ir privalomus reikalavimus, 
susijusius su minimaliais valstybių narių atsiskaitymo apie veiklą įgyvendinimo 
ataskaitose standartais (patikslinta reglamente ir Komisijos gairėse dėl ataskaitų 
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turinio); taip pat (c) reguliavimo nuostatomis užtikrinant daugiau skaidrumo ir 
reikalaujant, kad visos metinės įgyvendinimo ataskaitos būtų paskelbtos internete 
iki kitų metų birželio mėnesio. 

 Supaprastinimas ir užtikrinimas  
23. Kadangi Komisijos pasiūlymuose labai daug dėmesio skiriama gavėjų administracinių 

išlaidų sumažinimui, Europos Parlamentas, rengdamas reglamentų pakeitimus, 
turėtų daugiausiai dėmesio skirti tam, kad būtų supaprastinta valdymo institucijų 
kasdieninė administravimo veikla, taip pat atsižvelgiant į įvairias administracines 
struktūras nacionaliniu arba regionų lygmeniu. 

24. Parlamento pozicija turi būti pagrįsta nuolatiniu reformos administracinių sąnaudų 
vertinimu. Todėl Komisija turi pateikti Parlamentui arba kuo greičiau paskelbti 
administracinių sąnaudų išorės tyrimus ir tolesnius tyrimus, kurie turėtų būti 
užsakomi nuolat siekiant įvertinti supaprastinamo priemonių, taikomų 2014–
2020 m. laikotarpiu, poveikį.  

25. Supaprastinamas turėtų būti pagrindinis veiklos rezultatų plano bruožas. Reikia 
aiškios Komisijos atsiskaitymo Parlamentui apie supaprastinamo priemonių, taikomų 
2014–2020 m. laikotarpiu, poveikį ir rezultatus sistemos. 


