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Įvadas 
 
2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai baigėsi beveik dešimtmetį trukusi 
diskusija dėl ES sutarties reformos. 
 
Nors naująja Sutartimi išsaugotas ES institucijų pusiausvyros pagrindas, ja sustiprinamas 
Europos Parlamento, kaip vienos iš dviejų teisėkūros ir biudžeto valdymo institucijų, 
vaidmuo. Kai kurios naujosios Sutarties nuostatos gali turėti didelio poveikio Regioninės 
plėtros komiteto veiklai. Jos turi įtakos teisėkūros procedūroms ir regioninės bei sanglaudos 
politikos aprėpčiai ir valdymo sistemai. Europos valdymo regioninė perspektyva tampa 
svarbesnė keliuose ES sprendimų priėmimo proceso etapuose. 
 
 

1. Įprasta teisėkūros procedūra ir „deleguotieji aktai“ 
 
Visų pirma dėl Lisabonos sutarties Europos Parlamentas tapo lygiaverčiu Tarybai teisės aktų 
leidėju struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo srityse. Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) 177 straipsnyje numatyta bendrai taikyti įprastą teisėkūros procedūrą 
(bendro sprendimo procedūrą), pakeičiant iki tol taikytą pritarimo procedūrą. 
 
„ <...> Europos Parlamentas ir Taryba, priimdami reglamentus pagal įprastą teisėkūros 
procedūrą ir pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetų bei Regionų 
komitetu, nustato struktūrinių fondų uždavinius, prioritetinius tikslus ir sąrangą, galinčią 
apimti ir fondų grupavimą. Ta pačia tvarka taip pat nustatoma jiems taikytinos bendros 
taisyklės ir nuostatos, reikalingos jų veiksmingumui ir fondų koordinavimui tarpusavyje bei 
su kitais esamais finansiniais instrumentais. 
 
Ta pačia tvarka įsteigtas Sanglaudos fondas teikia finansinę paramą aplinkos apsaugos ir 
transeuropinių tinklų projektams transporto infrastruktūros srityje.“ 
 
Taip gerokai išplečiama Regioninės plėtros komiteto kompetencija, nes jo nariai įgyja teisę 
teikti visų Komisijos pasiūlymų ir (arba) Tarybos bendrųjų pozicijų pakeitimus1. Europos 
Parlamentas ir komitetas atsiduria vienodoje padėtyje su Taryba visuose teisėkūros darbo 
etapuose, nuo teisės akto rengimo, derybų iki būtino kompromiso dėl teisės akto. 
Konkrečiai teisėkūros procedūros pakeitimai taps ypač svarbūs ateityje priimant 
sprendimus dėl Bendrojo struktūrinių fondų reglamento po 2013 m. ir kuriant 
naująjį Sanglaudos fondą, taip pat priimant visus kitus reglamentus dėl fondų ir dėl 
Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės2. Todėl Europos Parlamento vaidmuo 
teisėkūros srityje, kaip ir visos regionų ir sanglaudos politikos sprendimų priėmimo 
procedūros, tampa skaidresnis ir demokratiškesnis. 
 
 
 

                                                 
1  Įprasta teisėkūros procedūra nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 294 straipsnyje, kuriuo 

pakeičiamas Europos bendrijos (EB) steigimo sutarties 251 straipsnis. 
2  Jie jau turėjo įtakos darbui, susijusiam su pasiūlymu dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 

dabartinis Reglamentas dėl bendrųjų nuostatų siekiant supaprastinti tam tikrus reikalavimus ir nuostatas, 
susijusias su Europos regioninės plėtros fondo, Europos Socialinio fondo ir Sanglaudos fondo finansiniu valdymu 
(3-iojo supaprastinimo paketo, susijusio su struktūrinio finansavimo įgyvendinimu, dalis). 
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Pagal dabar galiojančią tvarką įgyvendinimo reglamentai, susiję su Europos 
regioninės plėtros fondu ir visomis kitomis regioninės ir sanglaudos politikos 
priemonėmis ir toliau priimami Europos Parlamento ir Tarybos bendro sprendimo 
procedūra (SESV 178 straipsnis). 
 
Lisabonos sutartyje pakeistas bendro sprendimo procedūros pavadinimas, tačiau pati 
procedūra tebėra beveik nepakitusi. Kai kuriais pakeitimais dar labiau sustiprinama Europos 
Parlamento institucinė padėtis. Pagal naująją įprastą teisėkūros procedūrą Europos 
Parlamentas, kaip ir Taryba, per pirmąjį ir antrąjį svarstymus priima ne vien „nuomonę“, 
kaip anksčiau, bet „poziciją“. Be to, taikinimo derybų pagrindas bus nebe Tarybos bendroji 
pozicija ir Europos Parlamento per antrąjį svarstymą padaryti pakeitimai, bet atitinkamos 
Europos Parlamento ir Tarybos pozicijos, patvirtintos per antrąjį svarstymą. 
 
 
Deleguotieji ir įgyvendinimo aktai 
 
Lisabonos sutartimi sukurta visiškai nauja sistema, susijusi su ankstesnėmis komitologijos 
procedūromis. Jos pakeičiamos „deleguotaisiais aktais“ ir „įgyvendinimo aktais“, apibrėžtais 
SESV 290–291 straipsniuose. Pirmuoju atveju teisės aktų leidėjas gali perduoti Komisijai 
įgaliojimus priimti bendro pobūdžio įstatymo galios neturinčius teisės aktus ar iš dalies 
keičiančius neesmines įstatymo galią turinčio teisės akto nuostatas, o antruoju atveju 
Komisijos vaidmuo yra tik vykdomojo pobūdžio, nes ji, siekdama vienodų įgyvendinimo 
sąlygų, turi teisę priimti įgyvendinimo teisės aktus. 
 
Deleguotaisiais aktais teisės aktų leidėjui suteikiama teisė atšaukti įgaliojimų perdavimą 
arba prieštarauti deleguotajam aktui, ir tai yra dvi Europos Parlamentui itin svarbios 
teisėkūros kontrolės priemonės. Todėl Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija dabar 
derasi dėl praktinio šių naujų nuostatų įgyvendinimo sąlygų. SESV 290 straipsnyje dėl 
deleguotųjų aktų numatyta, kad reglamentas priimamas pagal įprastą teisėkūros 
procedūrą. Tačiau prieš įsigaliojant šiam reglamentui būtinas laikinasis tarpinstitucinis 
susitarimas arba ad hoc teisės aktų projektų rengimo sprendiniai, siekiant patvirtinti, kad 
įgaliojimų perdavimo ribos yra tinkamai apibrėžtos. 
 
Tebevykstant deryboms aiškėja dideli ES institucijų skirtumai, ir juos reikia panaikinti, 
siekiant nustatyti bendrą kito mėnesio darbo teisinį pagrindą. Teisės aktų leidėjas 
suinteresuotas greitai išspręsti šias problemas, kad galėtų toliau tęsti teisėkūros darbą. 
Tačiau Regioninės plėtros komitetas ir kitos Europos Parlamento institucijos turės atidžiai 
stebėti institucijų tarpusavio diskusijas, kad iki galo išlaikytų Europos Parlamento 
struktūroms Lisabonos sutartimi suteiktus įgaliojimus. Sutarties įgyvendinimas turi būti 
suvokiamas kaip nemažai laiko trunkantis procesas, o dėl skubotų sprendimų naujiesiems 
Europos Parlamento įgaliojimams galėtų iškilti grėsmė. 
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2. Didesnė regioninės ir sanglaudos politikos aprėptis 
Regioninės plėtros komiteto kompetencija sustiprinama ne tik pakeitus teisėkūros 
procedūras, bet ir kitu svarbiu Lisabonos sutartimi padarytu pakeitimu sanglaudos politikos 
srityje: dabar ES bendruoju politiniu tikslu aiškiai pripažįstama ne tik ekonominė ir socialinė 
sanglauda, bet ir „teritorinė sanglauda“. 
 
ES sutarties 3 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad ES „skatina ekonominę, socialinę ir 
teritorinę sanglaudą bei valstybių narių solidarumą“. Atitinkamai SESV ketvirtosios dalies 
XVII antraštinė dalis dabar skirta ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai, o 
174–178 straipsniais dėl regioninės politikos ir struktūrinių fondų pakeičiami ankstesni 
EB sutarties 158–162 straipsniai. 
 
Be to, visi trys sanglaudos politikos aspektai nurodyti kaip pasidalijamosios Europos 
Sąjungos ir valstybių narių kompetencijos sritys (SESV 4 straipsnio 2 dalies c punktas). 
 
Lisabonos sutartyje apibrėžiant „sanglaudos politiką“ (SESV 174 straipsnis) pakartojamas 
siekis „mažinti regionų plėtros lygio skirtumus“, o svarbiausia – pateikiama tikslesnė ir 
išsamesnė nei ankstesnėse sutartyse regionų, kuriems turi būti taikomos 
ypatingos regioninės politikos priemonės, apibrėžtis: 
 
„Šiuo požiūriu ypatingas dėmesys skiriamas kaimo vietovėms, pramonės pereinamojo 
laikotarpio vietovėms bei didelių ir nuolatinių gamtinių arba demografinių trūkumų 
turinčioms vietovėms, pavyzdžiui, labai retai apgyvendintiems toliausiai į šiaurę esantiems 
regionams bei salų, pasienio ir kalnuotoms vietovėms.“ 
 
Tai reiškia, kad bet kuris nurodytas sąlygas atitinkantis regionas pagal apibrėžtį laikomas 
turinčiu teisę gauti ES investicijų pagal ES regioninę politiką. Todėl nesena tendencija 
regioninę ir sanglaudos politiką taikyti tik skurdžiausioms ES vietovėms turėtų 
būti laikoma nesuderinama su Lisabonos sutartimi, ir tai yra svarbus rodiklis 
tebevykstančioms prieštaringoms diskusijoms dėl sanglaudos politikos po 2013 m. 
 
Nors Lisabonos sutartyje aiškiai numatyta plati sanglaudos politikos aprėptis, joje 
nepateikta tiksli naujosios „teritorinės sanglaudos“ sąvokos apibrėžtis, ir apibrėžti 
šią sąvoką iš tiesų labai sunku. Tačiau tokia apibrėžtis turi esminę reikšmę būsimų 
sanglaudos politikos krypčių įgyvendinimui, siekiant patikslinti sąvoką ir gebėti ją paversti 
konkrečiomis, tikslinėmis politinėmis iniciatyvomis. „Teritorinės sanglaudos“ aprėptis, 
tikslas ir įgyvendinimas priklauso nuo politinės valios ją apibrėžti, kaip ir ekonominės bei 
socialinės sanglaudos atveju. 
 
Norint atsižvelgti į ypatingas teritorijos sąlygas ir galimybes ES turi atsižvelgti į tai, kokį 
vietos ir regioninį poveikį daro jos pagrindinės sektorinės politikos kryptys. Tai iš tikrųjų 
didžiulis žingsnis pirmyn Regionų komiteto pastangų įtraukti sanglaudos koncepciją į 
visas ES politikos kryptis požiūriu. Viena vertus, tai turėtų padidinti jo kompetenciją 
vertinti kitų politikos krypčių poveikį ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai visoje 
ES. Kita vertus, sanglaudos politikos, kaip neatsiejamo ekonominės ir socialinės sanglaudos 
elemento, svarba taps akivaizdesnė valstybėms narėms, kurios dėl to turėtų gerokai 
aktyviau įtraukti teritorinės sanglaudos perspektyvas į savo sektorines programas ir 
nacionalinius strateginių krypčių planus. 
 
Regioninės plėtros komiteto užduotis – remti ir skatinti šią daug apimančią naują 
sanglaudos sąvoką tarp Europos, nacionalinių ir regioninių subjektų. Lisabonos sutarties 
galimybes politikoje reikia išnaudoti praktiškai, siekiant teigiamų padarinių. 
Svarbiausių politinių iniciatyvų „patikra“, susijusi su sanglaudos padariniais, turėtų būti 
esminis rūpestį komitetui keliantis dalykas. Kartu nariams būtų naudinga viešai parodyti, 
kaip sanglaudos politika padeda kaip galima labiau didinti kitų ES prioritetų poveikį ir 
skatina ekonomiką. 
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3. Išplėstas subsidiarumo principas ir vietos bei regionų 
autonomija 

Lisabonos sutartyje reikalaujama ne tik to, kad nacionalinės vyriausybės stiprintų 
teritorinius savo politikos aspektus. Naujoji „teritorinės sanglaudos“ sąvoka glaudžiai 
susijusi su trečiąja pagrindine naujove, visų pirma turinčia įtakos regioninei politikai – 
didesniu atsižvelgimu į regionų ir vietos subjektus apibrėžiant ir įgyvendinant sanglaudos 
politiką. Šie subjektai itin palankiai įvertino tokią ES valdymo įvairiais lygmenimis sistemos 
naujovę ir tikisi, kad ji bus įgyvendinta. 
 
Pirmiausia reikėtų pažymėti, kad bendrasis subsidiarumo principas, apibrėžtas ES 
sutarties 5 straipsnio 3 dalyje, dabar išplečiamas regionų ir vietos lygmenimis: 
 
„Pagal subsidiarumo principą tose srityse, kurios nepriklauso Sąjungos išimtinei 
kompetencijai, ji ima veikti tik tada ir tik tokiu mastu, kai valstybės narės numatomo 
veiksmo tikslų negali deramai pasiekti centriniu, regioniniu ir vietiniu lygiu, o Sąjungos 
lygiu dėl numatomo veiksmo masto arba poveikio juos pasiekti būtų geriau.“ 
 
Ši idėja išsamiau apibūdinta Lisabonos sutarties Protokole (Nr. 2) „Dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo“, kuriame pabrėžiamas regioninis ir vietos valdymas ir visų 
pirma pažymima, kad teisės aktų projektuose turi būti atsižvelgiama į „ <...> finansinę 
arba administracinę naštą, tenkančią Sąjungai, nacionalinėms vyriausybėms, regionų 
valdžios arba vietos savivaldos institucijoms <...>“ (5 straipsnis). Taigi atliekant 
teisės aktų pasiūlymų poveikio vertinimą dabar reikėtų atsižvelgti į visus valdymo 
lygmenis. 
 
Be to, Lisabonos sutartyje pirmą kartą aiškiai pripažįstamas bendrasis vietos ir 
regioninės autonomijos principas. ES sutarties 4 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ES 
„gerbia valstybių narių lygybę prieš Sutartis bei nacionalinį jų savitumą, neatsiejamą nuo 
pagrindinių politinių bei konstitucinių jų struktūrų, įskaitant regioninę ir vietos savivaldą.“ 
 
Lisabonos sutartimi iki galo apibrėžiamas Regionų komiteto (RK) institucinis vaidmuo, 
suteikiant jam teisę pareikšti ieškinius ES Teisingumo Teisme dviem skirtingomis 
aplinkybėmis: pirma, siekiant apsaugoti savo institucines prerogatyvas, ir, antra, prašant 
panaikinti ES teisės aktus, jei RK mano, kad jais pažeidžiamas subsidiarumo principas 
(SESV 263 straipsnis). Ši teisė įtvirtinta minėto „Protokolo dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo“ 8 straipsnyje: 
 
„Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdikcijai priklauso nagrinėti ieškinius dėl 
subsidiarumo principą pažeidžiančio įstatymo galią turinčio akto <…> . Pagal minėtame 
straipsnyje nustatytas taisykles Regionų komitetas taip pat gali pateikti tokius ieškinius dėl 
įstatymo galią turinčių aktų, kuriuos priimant remiantis Sutartimi <…> su juo turi būti 
konsultuojamasi.“ 
 
Be to, RK įgaliojimų terminas pratęstas nuo ketverių iki penkerių metų, o jo pirmininko 
kadencija – nuo 2 iki 2 su puse metų, taip suderinant su kitomis Europos institucijomis ir 
padidinant RK galimybes daryti poveikį politiniams sprendimams. Konsultuotis su RK 
privaloma ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos klausimais bei dėl 
struktūrinių fondų (SESV 175, 177 ir 178 straipsniai). Europos Parlamentas gali nustatyti 
tokių konsultacijų terminą. 
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Tačiau reikia pažymėti, kad Sutartis neturi tiesioginio poveikio valstybių narių 
konstitucinėms nuostatoms ir jų teritoriniam kompetencijos pasiskirstymui. Šiuo atžvilgiu 
konkreti minėtų nuorodų į regionų ir vietos valdžios institucijas reikšmė tebėra politiškai 
deklaratyvi. 
 
Pagal nuostatas dėl vietos ir regionų subjektų ES politinių sprendimų priėmimo procese 
būtinas glaudus Europos Parlamento, visų pirma Regioninės plėtros komiteto, ir 
RK bendradarbiavimas, siekiant užtikrinti nuolatines ir veiksmingas konsultacijas su 
vietos ir regionų valdžia. Siekiant kuo labiau pasinaudoti visiško regionų dalyvavimo 
praktika, reikėtų gerokai suaktyvinti įvairių lygmenų dialogą. 
 
Tokiomis aplinkybėmis komitetas taip pat galėtų duoti vertingų patarimų kuriant naują ES 
miestų politiką, nes miestai oficialiai tapo svarbiais partneriais ieškant daugelio regioninės 
politikos problemų sprendimų. Regioninės plėtros komitete vykusiame klausyme už 
paskirtasis Komisijos narys Johannes Hahn, atsakingas regioninę politiką, naująją miestų 
politiką nurodė kaip vieną iš trijų pagrindinių politinių prioritetų savo kadencijoje. 
 
 

4. Nacionalinių ir regioninių parlamentų atliekama 
subsidiarumo kontrolė 

 
Siekiant formaliai kontroliuoti šio išplėsto subsidiarumo principo taikymą, Lisabonos 
sutartyje nacionaliniams parlamentams nustatoma nauja išankstinio įspėjimo 
sistema (ES sutarties 12 straipsnis), kuri galėtų turėti įtakos praktiniam Regioninės plėtros 
komiteto darbui. Protokole Nr. 1 „Dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos 
Sąjungoje“ ir Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų 6 ir 7 straipsnyje 
nustatytos išsamios šio naujo ex ante kontrolės proceso taisyklės. 
 
Pagal šias taisykles nacionaliniai parlamentai privalo gauti teisės aktų projektus tuo pat 
metu, kaip Europos Parlamentas ir Taryba. Tuomet, paprastai per 8 savaites nuo teisės 
akto pasiūlymo persiuntimo dienos, nacionaliniai parlamentai arba bet kurie nacionalinio 
parlamento rūmai gali pateikti pagrįstą nuomonę, jei mano, kad teisės akto projektas 
neatitinka subsidiarumo principo. Ir tik „deramai pagrįstais skubos atvejais“ Taryba gali 
priimti sprendimą dėl teisės akto projekto per dešimt dienų (Protokolo Nr. 1 4 straipsnis). 
Taigi pirmą kartą nacionaliniai parlamentai turės galimybę pateikti pastabas dėl 
Europos teisės aktų projektų atskirai nuo savo vyriausybių. 
 
Kiekvienas nacionalinis parlamentas turi du balsus. Jei valstybėje yra dviejų parlamento 
rūmų sistema, kiekvieni parlamento rūmai turi po vieną balsą. Pagal šią sistemą 
regioniniai parlamentai, turintys teisėkūros įgaliojimų, galėtų dalyvauti ES sprendimų 
priėmimo procese. Tai yra įmanoma, jei atitinkamas nacionalinis parlamentas mano, kad su 
jais reikia konsultuotis ir įtraukti juos į procesą. 
 
Jei teisės akto projekto atitiktis subsidiarumo principui ginčijama trečdaliu nacionaliniams 
parlamentams skirtų balsų (paprasta dauguma dėl pasiūlymų, priimamų pagal įprastą 
teisėkūros procedūrą), pasiūlymas turi būti svarstomas iš naujo3. Europos Parlamentas ne 
tik gaus nacionalinių parlamentų pagrįstą nuomonę, bet ir sužinos Komisijos reakciją. Jei, 
remdamasis šiais dokumentais, Europos Parlamentas pagal įprastą teisėkūros procedūrą 
paprasta narių balsų dauguma (o Taryba – 55 proc. narių balsų dauguma) nuspręs, kad 
pasiūlymas iš tikrųjų nesuderinamas su subsidiarumo principu, pasiūlymas 
nebesvarstomas. 
 

                                                 
3  Nustatyta riba – ketvirtadalis nacionalinių parlamentų balsų dėl pasiūlymų, pateiktų dėl laisvės, saugumo ir 

teisingumo erdvės srities strateginių gairių pagal SESV 68 straipsnį. 
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Kaip ir kitų naujų Lisabonos sutarties nuostatų atveju, tikslios Europos Parlamento ir 
nacionalinių parlamentų sąveikos sąlygos dar turi būti nustatytos. Pavyzdžiui, turi būti 
nustatyti galimai 27 nacionalinių parlamentų pagrįstų nuomonių pateikimo terminai ir 
procedūros taisyklės, visų pirma atsižvelgiant į Lisabonos sutartyje nustatytą laikotarpį. 
Regioninės plėtros komitetui gali prireikti tiksliau nei anksčiau nustatyti kiekvieno teisės 
altų rinkinio grafiką ir kuo greičiau pateikti jį nacionaliniams parlamentams. Norint 
veiksmingo teisėkūros dialogo šiuo lygmeniu, bus būtinas nuolatinis skaidrios informacijos 
srautas. 
 
Apskritai, bus sudėtinga išplėtoti regioninių, nacionalinių parlamentų ir Europos 
Parlamento konsultavimosi procesą, kad būtų laikomasi Lisabonos sutarties nuostatų. 
Taip pat ankstesnė patirtis parodė, kad daug parlamentų nori pateikti savo nuomonę ne tik 
dėl subsidiarumo, bet ir dėl teisės aktų pasiūlymų esmės. Todėl dar vienas sunkumas bus 
atskirti su subsidiarumu susijusias nuomones nuo pastabų dėl teisės akto pasiūlymo esmės 
ir nuspręsti, kaip įvertinti šias pastabas. Nors Lisabonos sutartyje šis aspektas aiškiai 
nenumatytas, dėl politinių pastangų jis gali būti įvertintas, kad teisės aktai būtų priimti. Bet 
kuriuo atveju išankstinis atsižvelgimas į nacionalinių parlamentų motyvus bus naudingas, 
jei ne lemiamas, priimant būsimus teisės aktus4. 
 
Regioninės plėtros komitetas, atsakingas už santykių su regionais palaikymą Europos 
Parlamento vardu, galėtų prisidėti prie šio proceso, suaktyvindamas bendradarbiavimą su 
regionų, vietos ir nacionaliniais politikais ir prireikus pateikdamas rezultatus kitiems 
Europos Parlamento komitetams ir institucijoms. Iš tikrųjų dėl savo patirties ir tinklo jis 
turėtų gebėti padėti kitiems komitetams, kurie iki šiol gal dar neskyrė daug dėmesio 
regioniniam savo politikos poveikiui. Aišku, kad tai būtų įmanoma, reikia atitinkamai 
pakoreguoti žmogiškuosius, administracinius ir finansinius Europos Parlamento tarnybų 
išteklius. 
 
Galiausiai Regioninės plėtros komitetas gali ne tik išplėsti Europos Parlamento įgaliojimus 
regioninės politikos srityje, bet ir remti nacionalinius parlamentus, šiems mėginant 
geriau kontroliuoti jų vyriausybių atliekamą struktūrinių fondų valdymą. Iki šiol 
jiems buvo sunku tai padaryti, nes šioje srityje jiems trūko informacijos ir patirties. 
 
Apskritai, siekiant gerinti regioninės politikos įgyvendinimą ir veiksmingumą, reikia didinti 
nacionalinės ir Europos politikos sąveiką. Remdamasis Lisabonos sutartyje nustatytais 
įvairių lygmenų valdymo reikalavimais, Regioninės plėtros komitetas galėtų iškelti idėją 
rengti bendras nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento diskusijas dėl 
politinių (ir biudžeto) prioritetų. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4  2009 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento rezoliucijoje (T6-0388/2009) dėl Europos Parlamento ir nacionalinių 

parlamentų santykių plėtojimo pagal Lisabonos sutartį taip pat numatyta sistemingai stebėti nacionalinių 
parlamentų ir Europos Komisijos dialogą parengiamajame teisėkūros etape („Barroso iniciatyva“). 
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5. Kitos Lisabonos sutarties nuostatos, galinčios turėti 
įtakos regioninei politikai 

 
Yra ir keletas kitų Lisabonos sutarties nuostatų, galinčių turėti poveikio regioninei politikai. 
Regioninės plėtros komiteto nariai bus pirmiausia atsakingi už toliau nurodytų opių 
klausimų stebėjimą ir prireikus juos aiškintis vietos, regionų ir nacionaliniu lygmenimis. 
 

5.1. Valstybės pagalba ir atokiausi regionai 
 
Lisabonos sutartyje yra naujų nuostatų dėl valstybių narių teikiamos regioninės 
pagalbos. Ankstesnėje EB sutartyje tam tikriems Vokietijos Federacinės Respublikos 
regionams, patyrusiems žalą dėl Vokietijos padalijimo, suteikta pagalba nebuvo laikoma 
prieštaraujančia vidaus rinkai. SESV 107 straipsnio 2 dalies c punkte ši nuostata iš dalies 
pakeičiama ir numatoma jos panaikinimo galimybė: 
 
„Po penkerių metų nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, gali priimti šį punktą panaikinantį sprendimą.“ 
 
Apskritai Regioninės plėtros komitetas seniai pasisakė už ypatingą atokiausių regionų 
statusą. Šis statusas patvirtintas SESV 349 ir 355 straipsniais. 
 
Be to, atokiausi regionai dabar aiškiai nurodyti valstybės pagalbos nuostatose. Ankstesnės 
Sutarties nuostatos sutvirtintos po daugelio Europos Parlamento rekomendacijų, ir dabar 
pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies a punktą leidžiama „pagalba, skirta regionų, kuriuose 
yra neįprastai žemas gyvenimo lygis arba didelis nedarbas, taip pat ir 349 straipsnyje 
nurodytų regionų5, atsižvelgiant į jų struktūrinę, ekonominė ir socialinę padėtį, ekonominei 
plėtrai skatinti.“ 
 
Atsižvelgiant į diskusijas dėl atokiausių regionų statuso ir ginčijamo klasifikavimo 
Bendrojoje Europos sanglaudos politikos programoje šios nuorodos yra svarbios, nes jose 
pakartojamas specialių politinių priemonių poreikis, nepaisant vien ekonominių motyvų ir 
apskaičiavimų. 
 

5.2. Visuotinės (ekonominės) svarbos paslaugos 
 
Kitas didėjančios svarbos aspektas Europos politikoje apskritai ir regioninėje politikoje 
konkrečiai yra visuotinės ekonominės svarbos paslaugų reikšmė ES ekonominei, 
socialinei ir teritorinei sanglaudai. SESV 14 straipsnyje pabrėžiamas „jų vaidmuo skatinant 
socialinę ir teritorinę sanglaudą“. Pagal Sutartį atsakomybę už visuotinės ekonominės 
svarbos paslaugas dalijasi ES ir valstybės narės, o regionų ir vietos valdžios institucijos 
nustato šių paslaugų poreikius, jas organizuoja, moka už jas ir jas kontroliuoja. 
 
Lisabonos sutartyje nauja tai, kad reglamentai, kuriuose nustatomi visuotinės ekonominės 
svarbos paslaugų teikimo, pavedimo teikti ir finansavimo principai ir sąlygos, nepažeidžiant 
valstybių narių kompetencijos, priimami pagal įprastą teisėkūros procedūrą. 
 
 
 

                                                 
5  Gvadalupė, Prancūzijos Gvijana, Martinika, Azorai, Reunjonas, Madeira ir Kanarų salos. 
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Pažymėtina, kad Sutartyje nurodomos visuotinės ekonominės svarbos paslaugos, o 
papildomas Lisabonos sutarties Protokolas Nr. 26 skirtas platesnei visuotinės svarbos 
paslaugų sąvokai. Nei Sutartyje, nei Protokole nei vienos, nei kitos paslaugos tiksliai 
neapibrėžtos, ir daug ginčų sukėlęs, didelių pasekmių, visų pirma vietos ir regioniniu 
lygmenimis, kur paslaugos yra teikiamos, galintis turėti politinis klausimas tebėra 
neišspręstas. Regioninės plėtros komitetui būtų itin naudinga aktyviai siekti išaiškinti šį 
klausimą, siekiant pagrįsti viešos ir privačios veiklos perspektyvas šiame didėjančios 
svarbos sektoriuje. 
 
Protokole Nr. 26 pabrėžiamas svarbus vietos ir regioninių valdžios institucijų vaidmuo 
„teikiant, pavedant teikti ar organizuojant kuo labiau vartotojų poreikius atitinkančias 
bendrus ekonominius interesus tenkinančias paslaugas“ (1 straipsnis). Šios nuostatos 
papildomos ES pagrindinių teisių chartija, kuri neįtraukta į Lisabonos sutartį, tačiau 
pagal ES sutarties 6 straipsnio 1 dalį turi tokią pat teisinę galią, kaip Sutartis. Joje ne tik 
pripažįstama vietos ir regionų subjektų svarba (preambulė), bet ir pabrėžiama bendra 
visuotinės galimybės gauti visuotinės ekonominės svarbos paslaugas, kaip 
pagrindinio kiekvienos atskiros ES politikos krypties tikslo, reikšmė. 
 
Atsižvelgdamas į didėjančią šio klausimo svarbą ir kontroversiškumą bei jo tiesioginį ryšį su 
regionine politika, Europos Parlamento B teminis skyrius Regioninės plėtros komiteto 
prašymu neseniai užsakė atlikti didelį tyrimą šia tema. Tikimasi, kad tyrimas „Struktūrinių 
fondų ir visuotinės svarbos paslaugų bei visuotinės ekonominės svarbos paslaugų teikimo 
santykis ir tarpvalstybinio paslaugų teikimo galimybės“ bus baigtas ir pristatytas Regioninės 
plėtros komiteto nariams 2010 m. vasarą6. 
 
Šiame tyrime bus pateikta visuotinės svarbos paslaugų apibrėžties, finansavimo ir teikimo 
analizė visose 27 valstybėse narėse ir jis turėtų parodyti, kiek struktūriniai fondai 
panaudojami siekiant jų investicijų, įskaitant tarpvalstybinio bendradarbiavimo fondus šioje 
srityje. 
 

5.3. „Tvirtesnis bendradarbiavimas“ 
 
Lisabonos sutartimi pakeičiamos ES valstybių narių tvirtesnio bendradarbiavimo 
sąlygos, jei kai kurios valstybės narės (bet ne visos) norėtų bendradarbiauti konkrečioje 
politikos srityje (ES sutarties 20 straipsnio 2 dalis ir SESV 326–334 straipsniai). Tam reikia 
bent devynių valstybių narių. Be to, pagal bendrą taisyklę prieš imantis tvirtesnio 
bendradarbiavimo būtina atsižvelgti į teritorinės sanglaudos aplinkybes, nes Sutartyje 
pabrėžiama: „toks bendradarbiavimas neturi susilpninti <...> ekonominės, socialinės 
ir teritorinės sanglaudos“ (SESV 326 straipsnis). 
 
Ši sąlyga rodo naują „teritorinės sanglaudos“, kaip bendro ES tikslo ir horizontalios 
sąvokos, turinčios įtakos daugeliui sektorinės politikos krypčių, supratimą. Į ją reikia 
atsižvelgti ne tik vykdant konkretų sprendimų dėl politinių priemonių priėmimo procesą, bet 
ir valstybėms narėms pasirenkant atitinkamą bendradarbiavimo formą. 
 
Teoriškai regioninės ir sanglaudos politikos elementai galėtų tikti tvirtesniam kai kurių 
valstybių narių grupių bendradarbiavimui, pavyzdžiui, toms, kurios dirba su Sanglaudos 
fondu. Taip pat būsimos plėtros ir bendros sanglaudos politikos reformos perspektyva 
galėtų būti palanki svarstymams dėl lankstesnio požiūrio į politinį bendradarbiavimą. 
 
 

                                                 
6  Šį tyrimą pavesta atlikti paskelbus viešą konkursą, kurį surengė B teminis skyrius. 
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Tačiau pernelyg didelė valstybių narių diferenciacija regioninės politikos srityje dėl 
tvirtesnio bendradarbiavimo prieštarautų pačiai ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos sampratai. Todėl, jei būtų atsižvelgiama į tvirtesnį bendradarbiavimą, 
tinkamos visų valstybių sanglaudos ir kelių valstybių bendradarbiavimo 
pusiausvyros užtikrinimas būtų pagrindinė Regioninės plėtros komiteto užduotis, 
panaši į dabartinę užduotį siekti tinkamos teritorinės ir socialinės sanglaudos bei 
ekonominio augimo ir konkurencingumo pusiausvyros. 
 

5.4. Nauja Europos Parlamento iniciatyvos teisė, susijusi su 
Sutarties persvarstymu 

 
Lisabonos sutarties 48 straipsnyje Europos Parlamentui suteikiama būsimų Sutarties 
persvarstymų iniciatyvos teisė ir pripažįstama jo teisė dalyvauti Konvente, kuriam bus 
patikėta ši užduotis. Jei Taryba nuspręstų, kad nėra reikalo sušaukti Konvento ir 
tarpvyriausybinėje konferencijoje persvarstyti Sutartį, Europos Parlamentas ir šiam 
sprendimui turi duoti sutikimą. 
 
Kadangi Europos integracija yra dinamiškas procesas, o svarbiausios diskusijos dėl 
sanglaudos politikos po 2013 m. jau vyksta, būsimi Lisabonos sutarties pakeitimai gali 
turėti įtakos regioninei politikai, todėl Regioninės plėtros komitetas turėtų juos atidžiai 
stebėti. Pagal naująsias persvarstymo procedūras Europos Parlamento nariams 
suteikiamas aktyvesnis vaidmuo, ir tuo reikia visokeriopai naudotis, siekiant 
užtikrinti svarbiausius Lisabonos sutartyje įtvirtintus šiuolaikinės sanglaudos 
politikos apektus. 
 

5.5. Nauji Europos Parlamento įgaliojimai biudžeto srityje ir 
sanglaudos politikos ateitis 

 
Galiausiai, ir tai ne mažiau svarbu, pagal Lisabonos sutartimi nustatytą naująją biudžeto 
procedūrą Europos Parlamentui suteikiami įgaliojimai visais ES biudžeto aspektais (SESV 
313–316 straipsniai). Taryba ir Europos Parlamentas, neviršydami savo išteklių ribų, turi 
susitarti dėl išlaidų programavimo, kuris tampa teisiškai privalomu. Panaikinamas skirtumas 
tarp privalomųjų ir neprivalomųjų išlaidų, o visą biudžetą kartu tvirtina Europos 
Parlamentas ir Taryba. 
 
Pagal supaprastintą biudžeto procedūrą kiekvienoje institucijoje vyks po vieną svarstymą, ir 
jei po to Europos Parlamentui ir Tarybai nepavyks susitarti, kompromisui surasti bus 
šaukiamas taikinimo komitetas. Šio taikinimo komiteto sušaukimas suteikia Europos 
Parlamento komitetams derybinių įgaliojimų iniciatyvos galimybių. 
 
Atsižvelgiant į tai, kad sanglaudos politikai tenka didelė ES biudžeto dalis, tai yra 
ypač svarbi sritis, kurioje Regioninės plėtros komitetas turėtų didinti savo įtaką, glaudžiau 
bendradarbiaudamas su Biudžeto komitetu, galbūt per bendrus posėdžius, ir būdamas 
tinkamai atstovaujamas taikinimo komiteto posėdžiuose. Komitetas turėtų atidžiai 
kontroliuoti Europos Parlamento delegacijos šiuose posėdžiuose sudėtį, kaip ir tinkamą savo 
narių informavimą bei konsultavimą apie derybų padėtį, nes pagal naująją tvarką derybos 
vyks už uždarų durų (taikinimo komitete), o ne taip skaidriai kaip anksčiau, vykstant 
pirmajam ir antrajam svarstymui. Apskritai, nustatant poreikį pasiekti kompromisą dėl 
biudžeto po vieno svarstymo, Lisabonos sutartyje teikiama pirmenybė glaudesniam 
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teisėkūros ir biudžeto proceso dalyvių bendradarbiavimui, o ši tendencija gali sustiprinti 
Europos Parlamento įtaką biudžeto aspektus atitinkančių politinių prioritetų nustatymo 
požiūriu. Sutartimi reglamentuojama naujoji metinio biudžeto procedūra, tačiau ji turėtų 
būti taikoma taisomiesiems biudžetams ir perkėlimams pagal naujojo Tarpinstitucinio 
susitarimo nuostatas7. 
 
Keičiant biudžeto procedūrą reikia pritaikyti Finansinį reglamentą, kuriame nustatyta, 
kaip patvirtinti ir įgyvendinti biudžetą. Lisabonos sutartyje numatyta, kad tai bus daroma 
pagal įprastą teisėkūros procedūrą (SESV 322 straipsnis). ES institucijos ir valstybės 
narės privalo bendradarbiauti pagal Finansinį reglamentą, siekdamos užtikrinti 
atsakingą mokesčių mokėtojų pinigų išleidimą. Atsižvelgiant į struktūrinio finansavimo 
išlaidų kontrolės problemas daugelyje valstybių narių, Regioninės plėtros komitetas turėtų 
siekti nustatyti taisykles, skirtas supaprastinti finansinio valdymo ir audito metodus. Be to, 
dabar galiojančio Finansinio reglamento pasenusios nuostatos galėtų būti pritaikytos pagal 
pastaraisiais metais priimtus struktūrinio finansavimo reglamentus, kuriais jau užtikrinamas 
paprastesnis ir geriau koordinuotas finansų valdymas. 
 
Be to, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, daugiametė finansinė programa tampa teisiškai 
privaloma. Ją (vienbalsiai) priims Taryba, gavusi Europos Parlamento sutikimą (EP 
sudarančių narių balsų dauguma; SESV 312 straipsnis); kiekvienas metinis biudžetas 
privalo atitikti šią programą. Atsižvelgiant į sutikimo procedūrą šiuo atveju, Regioninės 
plėtros komitetas turėtų skirti dar daugiau dėmesio Finansinio reglamento persvarstymui, 
siekiant nustatyti geresnes sanglaudos politikos taisykles, nes Europos Parlamentas padėtis 
dėl bendro sprendimo tampa tvirtesnė. Be to, tai yra daroma dabar, prieš sudarant 
susitarimą dėl kitos finansinės programos. 
 
Pagal privalomąją daugiametę programą mažiau įgaliojimų tenka biudžeto lankstumo 
šalininkams. Vienas iš būdų padaryti kai kuriuos biudžeto klausimus lankstesnius galėtų 
būti lankstumo tarp daugiamečio biudžeto plano antraštinių dalių padidinimas ir trumpesnės 
trukmės finansinė programa. Europos Parlamentas jau paprašė penkerių, o ne septynerių 
metų planavimo intervalų8. 
 
Galiausiai akivaizdu, kad debatai dėl ES biudžeto po 2013 m. turės lemiamos įtakos 
sanglaudos politikos ateičiai. Dėl Lisabonos sutarties nuostatų dėl naujosios Europos 
kompetencijos tokiose srityse kaip išorės ir saugumo politika ar klimato kaita šioms 
politikos sritims reikės perkelti nemažai finansinių išteklių. 
 
Atsižvelgiant į didelį daugelio valstybių narių biudžeto deficitą, mažai tikėtina, kad 
artimiausioje ateityje bendras ES biudžetas būtų padidintas. Todėl jis bus pertvarkytas, 
galbūt iš esmės pakeičiant įvairioms politikos sritims dabar skiriamą išteklių dalį. Tokiomis 
aplinkybėmis Regioninės plėtros komitetui dar labiau reikės ryžto ir veiksmų siekiant 
palaikyti sanglaudos politiką ir jos finansinius išteklius. Lisabonos sutartyje palaikoma 
išplėsta sanglaudos politikos samprata ir pateikiama daug teisinių argumentų, siekiant 
išlaikyti dabartinę ES biudžeto dalį. 

                                                 
7  Be to, iki kol įsigalios šis susitarimas, Europos Parlamentas paprašė „Pereinamojo laikotarpio biudžeto reikalų 

procedūros gairių, skirtų atsižvelgti į Lisabonos sutarties įsigaliojimą“ (Rezoliucija T7-0067/2009, 2009 11 12). 
8  Europos Parlamentas taip pat siekė galimybės pakoreguoti dabartinę finansinę programą ir pratęsti ją iki 2015–

2016 m., kad būtų galima sklandžiai pereiti prie 5 metų trukmės sistemos ir atsižvelgti į 2010–2011 m. 
tebevykdomų teisėkūros programų laikotarpio vidurio vertinimą. 
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Išvada 
 
Lisabonos sutartis suteikia galimybę pasiekti nemažą Europos regioninės politikos pažangą, 
o Europos Parlamentas (ir kartu Regioninės plėtros komitetas) tampa visateisiu teisės 
aktų leidėju. Sutartimi atveriamos naujos galimybės komiteto nariams keliuose ES 
sprendimų priėmimo proceso etapuose – pradedant ankstyva koncepcija derybų etapu ir 
baigiant lemiamomis teisėkūros procedūromis. Jie turėtų pasinaudoti šiomis naujomis 
galimybėmis priimant būsimus teisės aktus ir iš pat pradžių daryti įtaką politiniams ir 
biudžeto sprendimams. 
 
Pagal daugelį svarbių Sutarties aspektų regioninės politikos poveikiui Europos integracijai 
teikiama didelė reikšmė. Komiteto nariai turėtų aktyviai plėtoti naująją horizontalią 
„teritorinės sanglaudos“ sampratą. Sanglaudos politika yra pagrindinė ES priemonė 
nustatyti ir sutelkti teritorijų galimybes ir atsižvelgti į Europos integracijos daromą teritorinį 
poveikį. Tačiau norint, kad regioninė politika taptų tokia įtakinga, kaip numatyta Lisabonos 
sutartyje, ji turi būti veiksminga, o jos politiniai prioritetai turėtų būti glaudžiai susieti su ES 
2020 m. strategija. 
 
Lisabonos sutartyje labiau atsižvelgiama į regioninių ir vietos subjektų vaidmenį, taigi dėl 
politinės ir demokratinės būtinybės ES labiau priartinama prie piliečių9. Turint omenyje 
įvykius, susijusius su Lisabonos sutarties įsigaliojimu, ypač demokratinio teisėtumo 
trūkumo pavojų, sėkmingai vidutinio laikotarpio ir ilgalaikei ES plėtrai apskritai ir ypač 
siekiant veiksmingai apibrėžti bei įgyvendinti regioninės politikos sritis būtina skaidresnė 
įvairių valdymo lygmenų Lisabonos sutarties sistema su stipresniu Europos Parlamentu. 
 
Regioninės plėtros komitetui šiomis aplinkybėmis tenka vadovaujamas vaidmuo, skatinant 
visa apimančią sanglaudos sąvoką ir atstovaujant Europos Parlamentui vietos, regionų, 
nacionaliniu ir Europos lygmenimis. Ši ypatinga padėtis turėtų būti įvertinta, suaktyvinant 
santykius su regioniniais ir vietos valdžios subjektais ir prireikus šioje srityje padedant 
kitoms Europos Parlamento institucijoms. Ypač svarbu, kad Regionų komiteto nariai, visų 
pirma pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai, būtų gerai informuoti apie nacionaliniuose 
parlamentuose bei vietos ir regionų valdžios institucijose vykstančias diskusijas, kad laiku ir 
tiksliai įvertintų šių subjektų indėlį, kurio iš jų gali būti tikimasi. Veiksmingas 
bendradarbiavimas įvairiais lygmenimis turės lemiamą reikšmę siekiant išvengti vėlavimo 
ar net blokavimo priimant ES teisės aktus. 
 
Siekis paisyti Lisabonos sutarties reiškia didesnes pastangas sanglaudos politikos 
srityje, o ne jos susiaurinimą. Naujosios Sutarties įgyvendinimas tik pradėtas ir jis 
pareikalaus laiko. Siekdamas demokratiškos ir veiksmingos regionų politikos, Regioninės 
plėtros komitetas turėtų patvirtinti savo oficialią poziciją ir platesnį įsipareigojimų mastą 
vykstant deryboms dėl Sutarties įgyvendinimo ir Europos Parlamento darbo tvarkos 
taisyklių10. Praktiškai jis turėtų pasiūlyti tvirtą visų regioninės politikos dalyvių partnerystę 
ir palaikyti integruotą, įvairių lygmenų politikos koordinavimą kaip ES 2020 m. 
darbotvarkės variklį. Turėtų būti siekiama užtikrinti, kad į regioninės ir sanglaudos politikos 
tikslus būtų tinkamai atsižvelgta įgyvendinant kitas pagrindines ES politikos sritis. 

                                                 
9  Tai taip pat patvirtina „piliečių iniciatyvos“ atsiradimas ES sutarties 11 straipsnio 4 dalyje, pagal kurią vienam 

milijonui piliečių iš didelio skaičiaus valstybių narių suteikiama galimybė prašyti Europos Komisijos pagal jos 
įgaliojimus pateikti bet kurį atitinkamą pasiūlymą, kuris, piliečių manymu, būtinas Sutarčiai įgyvendinti. 

10  Šiuo tikslu daugiausia dėmesio jis gali skirti su teisėkūra nesusijusioje 2009 m. gegužės 7 d. rezoliucijoje „Dėl 
Europos Parlamento naujo vaidmens ir atsakomybės įgyvendinant Lisabonos sutartį“ nurodytiems prioritetams 
(pagrįsta Regioninės plėtros komiteto nuomone A6-0145/2009). 



 




