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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl investicijų į darbo vietų kūrimą ir augimą: ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos Sąjungoje skatinimas
(2014/2245(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 23 d. Komisijos šeštąją ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos ataskaitą „Investicijos į darbo vietų kūrimą ir augimą: 
ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos stiprinimas Sąjungoje“ (toliau – Šeštoji 
sanglaudos ataskaita),

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), ypač jos 4, 162 ir 174–
178 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir 
Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės 
plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų 
ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (toliau – Bendrųjų nuostatų reglamentas)1,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 1303/2013 dėl konkrečių su Europos regioninės plėtros fondu ir investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo 
panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/20062,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 1304/2013 dėl Europos socialinio fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1081/20063,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 1299/2013 dėl konkrečių Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos 
teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų4,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 1302/2013, kuriuo iš dalies keičiamas 2006 m. gruodžio 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio 
bendradarbiavimo grupės (ETBG) atsižvelgiant į patikslintas, supaprastintas ir 
pagerintas tokių grupių steigimo ir jų veiksmų įgyvendinimo sąlygas5,

1 OL L 347, 2013 12 20, p. 320.
2 OL L 347, 2013 12 20, p. 289.
3 OL L 347, 2013 12 20, p. 470.
4 OL L 347, 2013 12 20, p. 259.
5 OL L 347, 2013 12 20, p. 303.
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– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 1300/2013 dėl Europos socialinio fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1084/20061,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 
Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa2,

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/20023,

– atsižvelgdamas į „Europos Sąjungos 2020 m. teritorinę darbotvarkę. Integruojanti, 
pažangi ir tvari skirtingų regionų Europa“, suderintą neoficialiame ministrų, atsakingų 
už teritorijų planavimą ir vystymą, susitikime, kuris įvyko 2011 m. gegužės 19 d. 
Gedelėje (Vengrija),

– atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 26 d. Komisijos aštuntąją ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos pažangos ataskaitą „Miestų ir regioninis krizės aspektai“,

– atsižvelgdamas į 2014 m. sausio 14 d. rezoliuciją „Pažangioji specializacija. Patikimos 
sanglaudos politikos kompetencijos centrų tinklas“4,

– atsižvelgdamas į 2014 m. sausio 14 d. rezoliuciją dėl ES valstybių narių pasirengimo 
veiksmingai ir laiku pradėti naująjį sanglaudos politikos programavimo laikotarpį5,

– atsižvelgdamas į 2014 m. vasario 26 d. rezoliuciją dėl Europos Komisijos 7-osios ir 8-
osios pažangos ataskaitų dėl ES sanglaudos politikos ir 2013 m. strateginio pranešimo 
dėl programų įgyvendinimo 2007–2013 m.6,

– atsižvelgdamas į 2014 m. lapkričio 27 d. rezoliuciją dėl vėlavimo pradėti įgyvendinti 
2014–2020 m. sanglaudos politiką7,

– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 19 d. Komisijos komunikatą „Naujos kartos naujoviškų 
finansinių priemonių – ES nuosavo kapitalo ir skolos platformų – programa“ 
(COM(2011)0662),

– atsižvelgdamas į 2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos komunikatą „Investicijų planas 
Europai“ (COM(2014)0903),

– atsižvelgdamas į 2015 m. sausio 13 d. Komisijos komunikatą „Geriausias 
pasinaudojimas lankstumu, kurį suteikia galiojančios stabilumo ir augimo pakto 
taisyklės“ (COM(2015)0012),

1 OL L 347, 2013 12 20, p. 281.
2  OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
3  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
4  Priimti tekstai, P7_TA(2014)0002.
5  Priimti tekstai, P7_TA(2014)0015.
6  Priimti tekstai, P7_TA(2014)0132.
7  Priimti tekstai, P8_TA(2014)0068.
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– atsižvelgdamas į Audito Rūmų specialiąją ataskaitą „Iš Europos regioninės plėtros 
fondo bendrai finansuotos MVĮ skirtos finansinės priemonės“ (Specialioji ataskaita Nr. 
2/2012),

– atsižvelgdamas į Tarybos išvadas dėl „Šeštosios ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos ataskaitos. Investicijos į darbo vietų kūrimą ir augimą“, kurias 2014 m. 
lapkričio 19 d. priėmė Bendrųjų reikalų (sanglauda) taryba,

– atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 3 d. Regionų komiteto nuomonę dėl šeštosios 
ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaitos1,

– atsižvelgdamas į 2015 m. sausio 21 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Šeštoji ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaita. Investicijos į darbo vietų kūrimą ir 
augimą“2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį,

A. kadangi nekyla jokių abejonių dėl ES sanglaudos politikos vaidmens mažinant regionų 
skirtumus, skatinant ekonominę, socialinę ir teritorinę valstybių narių regionų sanglaudą 
ir remiant darbo vietų kūrimą; kadangi sanglaudos politika yra pagrindinė ES masto 
investicijų į realiąją ekonomiką politika ir įtvirtinta augimą bei darbo vietų kūrimą ES 
skatinanti priemonė, kuriai iki 2020 m. skirtas daugiau kaip 350 mlrd. eurų biudžetas; 
kadangi kai kuriose valstybėse narėse sanglaudos politika yra pagrindinis valstybės 
investicijų šaltinis; kadangi panaudojus daugybę skirtingų vertinimo metodų buvo 
patvirtinta, jog sanglaudos politikos rezultatai yra konkretūs ir akivaizdūs;

B. kadangi pateisinama, kad per tam tikrą laiką sanglaudos politikos tikslai plėtojosi ir kad 
pati politika tapo glaudžiau susijusi su bendra ES politikos darbotvarke; kadangi, 
nepaisant to, reikėtų stiprinti pirminį sanglaudos politikos vaidmenį – skatinti 
ekonominę, socialinę ir teritorinę visų ES regionų sanglaudą; kadangi sanglaudos 
politika neturi būti laikoma tik priemone, kuria siekiama strategijos „Europa 2020“ ir 
kitų ES vystymosi strategijų tikslų;

C. kadangi užtikrinant paramos telkimą pagal temas sanglaudos politikos ištekliai skiriami 
konkrečiam skaičiui strateginių tikslų, turinčių augimo skatinimo potencialą;

D. kadangi partnerystės sutartys ir veiksmų programos yra strateginės priemonės 
investicijoms valstybėse narėse ir regionuose nukreipti; šios priemonės kartu su jų 
pateikimo ir priėmimo terminais nustatytos Bendrųjų nuostatų reglamento 14, 16 ir 29 
straipsniuose; pagal minėtą reglamentą partnerystės susitarimai turėjo būti patvirtinti iki 
2014 m. rugpjūčio pabaigos, o veiksmų programos – ne vėliau kaip iki 2015 m. sausio 
pabaigos;

E. kadangi 2011 m. Gedelėje (Vengrija) vykusiame neoficialiame susitikime Taryba 

1  OL C 19, 2015 1 21, p. 9.
2  2015 m. sausio 21 d. nuomonė (EESC 4756/2014 - ECO/370) (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).
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paprašė 2015 ir 2016 m. Tarybai pirmininkausiančias valstybes nares įvertinti ir 
apsvarstyti, ar reikėtų peržiūrėti ES 2020 m. teritorinę darbotvarkę atsižvelgiant į jos 
praktinius rezultatus, bei galimai vadovauti tokiai peržiūrai;

Sanglaudos politikos laimėjimai ir iššūkiai ekonomikos ir finansų krizės sąlygomis 
(2007–2013 m. programavimo laikotarpis)

1. pabrėžia, kad investicijos pagal sanglaudos politiką pastebimai sušvelnino neigiamą 
ekonomikos ir finansų krizės poveikį ir užtikrino regionams stabilumą, užtikrinusios 
finansavimą, kai nacionalinio ir regionų lygmens viešųjų ir privačių investicijų smarkiai 
sumažėjo;

2. pabrėžia, kad įrodyta, jog įgyvendinant sanglaudos politiką gebama greitai reaguoti 
taikant lanksčias priemones siekiant sumažinti valstybių narių ir regionų likvidumo 
deficitą, pvz., sumažinti nacionaliniam bendram finansavimui tenkančią dalį ir teikti 
papildomus išankstinius mokėjimus, taip pat 13 proc. viso finansavimo (45 mlrd. EUR) 
skirti tiesioginį poveikį turinčiai ekonominei veiklai ir užimtumui remti;

3. teigiamai vertina pastarąją sanglaudos politikos reformą, kuria siekiama spręsti šias 
problemas remiantis nuoseklia 2014–2020 m. strategine programa, kurioje visoms 
veiksmų programoms nustatyti aiškūs tikslai ir paskatos; ragina visus susijusius 
veikėjus užtikrinti veiksmingą ir efektyvų naujų sanglaudos politikos teisės aktų 
įgyvendinimą;

4. pabrėžia, kad stabili fiskalinė ir ekonominė, taip pat reguliavimo, administracinė ir 
institucinė, aplinka yra itin svarbi siekiant užtikrinti sanglaudos politikos 
veiksmingumą; pabrėžia, kad, siekiant sanglaudos ir strategijos „Europa 2020“ tikslų, 
politika turi būti glaudžiai suderinta su sektorių politikomis ir kitomis ES investavimo 
programomis;

Įgyvendinimo ir mokėjimų problemos

5. reiškia didelį susirūpinimą dėl smarkaus vėlavimo įgyvendinti 2014–2020 m. 
sanglaudos politiką, įskaitant vėlavimą priimant veiksmų programas, kai iki 2014 m. 
pabaigos buvo priimta tik šiek tiek daugiau kaip 100 veiksmų programų, taip pat dėl 
mokėjimų, sudarančių maždaug 25 mlrd. EUR 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiui, vėlavimų; pabrėžia, kad šie vėlavimai kenkia sanglaudos politikos 
patikimumui, veiksmingumui ir tvarumui, dėl jų kyla abejonių dėl nacionalinės, regionų 
ir vietos valdžios institucijų gebėjimo veiksmingai planuoti ir naudoti Europos 
struktūrinių ir investicinių fondų 2014–2020 m. laikotarpiui numatytą pagalbą;

6. pabrėžia, kad minėtasis mokėjimų pagal ES biudžeto 1b išlaidų kategoriją vėlavimas 
faktiškai yra svarbiausias tiesioginis veiksnys, keliantis grėsmę sanglaudos politikos 
įgyvendinimui ir ankstesniuoju, ir galimai dabartiniu 2014–2020 m. programavimo 
laikotarpiu; dar kartą tvirtina, kad šio vėlavimo smarkų, kartais ekstremalų, poveikį 
patiria dabartiniai sanglaudos politikos veikėjai; todėl ragina Komisiją parengti planą, 
kuriame būtų numatytas tikslus konkrečių laipsniškų politinių veiksmų, paremtų 
atskiromis biudžetinėmis priemonėmis, kuriais būtų siekiama sumažinti ir panaikinti 
vėlavimą, tvarkaraštis; yra įsitikinęs, kad pirmiausia šiais veiksmais reikėtų siekti 
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užtikrinti, kad 2015 m. šis vėlavimas būtų akivaizdžiai sumažintas;

7. pabrėžia, kad būtina priėmus veiksmų programas iš karto pradėti jas įgyvendinti siekiant 
iš investicijų gauti didžiausių rezultatų, paskatinti darbo vietų kūrimą ir užtikrinti 
našumo didėjimą ir kad Komisija ir valstybės narės turėtų dėti visas pastangas 
siekdamos paspartinti šių programų priėmimą; reikalauja, kad Komisija, skirdama 
ypatingą dėmesį kokybei ir būtinybei kovoti su sukčiavimu, ištirtų visus galimus būdus 
supaprastinti savo vidaus procedūras siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama ir į 
veiksmų programas, pakartotinai pateiktas po 2014 m. lapkričio 24 d. termino; supranta, 
kad numatyti du veiksmų programų tvirtinimo scenarijai ir abu jie reiškia vėlavimą 
pradėti jas įgyvendinti;

8. atsižvelgdamas į tai, prašo Komisiją pateikti Parlamentui jos numatytas priemones, 
kuriomis būtų siekiama kiek galima greičiau įgyvendinti veiksmų programas, taip pat ir 
jos numatytus tvarkaraščius, paaiškinti šio mokėjimų vėlavimo poveikį naujų veiksmų 
programų įgyvendinimo pradžiai ir pasiūlyti, kaip kuo labiau sumažinti žalą; be to, 
prašo Komisiją, rengiant Bendrųjų nuostatų reglamento 16 straipsnio 3 dalyje numatytą 
derybų rezultatų ataskaitą, išanalizuoti galimą vėlavimo pradėti įgyvendinti 2014–
2020 m. sanglaudos politiką poveikį ekonomikos augimui ir darbo vietoms ir pateikti 
įgyta patirtimi paremtas rekomendacijas;

Sanglaudos politika – pažangių, tvarių ir įtrauktį skatinančių investicijų 2014–2020 m. 
pagrindas

9. dar kartą tvirtina, kad pirminė sanglaudos politikos užduotis – skatinti ekonominį, 
socialinį ir teritorinį vystymąsi ir mažinti regionų skirtumus; pabrėžia, kad dėl savo 
pobūdžio ir pradinės Sutartyje nustatytos struktūros ši politika natūraliai prisideda 
siekiant Sąjungos tikslų, ypač strategijos „Europa 2020“ pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo tikslų;

10. teigiamai vertina naują Europos strateginių investicijų fondą (ESIF) ir galimą jo sverto 
poveikį; pataria susijusioms šalims remtis patirtimi, įgyta 2008 m. įgyvendinant 
Europos ekonomikos gaivinimo planą, ypač susijusia su pažangiomis investicijomis; 
ragina koordinuoti visas ES investicijų politikas, ypač sanglaudos politiką, siekiant 
užtikrinti papildomumą ir išvengti dubliavimosi; rekomenduoja įgyvendinant šį naują 
ES investicijų planą remtis trijų jungtinių iniciatyvų JEREMIE, JESSICA ir JASMINE, 
kurias vykdant sudarytos sąlygos padidinti struktūrinių fondų paskirstymą nuo 1,2 mlrd. 
EUR 2000–2006 m. iki 8,4 mlrd. EUR 2007–2012 m., patirtimi;

11. pabrėžia, kad, siekiant dvigubai padidinti finansinių priemonių įnašą iki 25–30 mlrd. 
EUR 2014–2020 m., sanglaudos politikos teisės aktuose numatytas platesnis šių 
priemonių naudojimas išplečiant jų teminę aprėptį ir užtikrinant didesnį valstybių narių 
ir regionų lankstumą; ypač remia dalijimosi rizika MVĮ iniciatyvą ir ragina Komisiją 
dėti visas pastangas siekiant užtikrinti, kad finansinės priemonės būtų lengvai 
panaudojamos ir patrauklios valstybėms narėms ir regionams, ir tokiu būdu užtikrinti, 
kad minėtas padidinimas būtų įvykdytas savo jėgomis ir kad suinteresuotieji subjektai 
įsipareigotų siekti šio tikslo;

12. vis dėlto įspėja, kad ESIF neturėtų kenkti sanglaudos politikos programavimo 
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strateginiam nuoseklumui ir ilgalaikei perspektyvai; pabrėžia, kad struktūrinių fondų 
nukreipimas duotų priešingų rezultatų, dėl jo kiltų pavojus šių fondų veiksmingumui ir 
regionų vystymuisi; atkreipia dėmesį į tai, kad, reaguojant į galimus ESIF poreikius, 
negalima keisti sutartų finansinių asignavimų valstybėms narėms pagal 2014–2020 m. 
daugiametės finansinės programos 1b išlaidų kategoriją; pabrėžia, kad dotacijų 
pakeitimas paskolomis, nuosavu kapitalu ar garantijomis, nors ir turi tam tikrų 
privalumų, turi būti vykdomas apdairiai, atsižvelgiant į regionų skirtumus; atkreipia 
dėmesį į tai, kad regionai, kuriems labiausiai trūksta investicinių paskatų, turi menkus 
administracinius ir lėšų panaudojimo gebėjimus;

2014–2020 m. sanglaudos politikos veiksmingumas, efektyvumas ir orientavimasis į 
rezultatus

13. atkreipia dėmesį į visų priemonių, kuriomis siekiama padidinti sanglaudos politikos 
veiksmingumą, efektyvumą ir orientavimąsi į rezultatus, svarbą;

14. teigiamai vertina paramos telkimą pagal temas remiant investicijas į pažangų, tvarų ir 
integracinį augimą; taip pat pritaria reikalavimui priklausomai nuo vietos ir regionų 
ypatybių užtikrinti tam tikrą regionų lankstumą, ypač atsižvelgiant į sunkią krizę; ragina 
laikytis tikro integruoto ir teritorinio požiūrio į tikslines programas ir projektus, kuriais 
siekiama tenkinti esamus poreikius;

15. atkreipia dėmesį į patikimos makroekonominės aplinkos svarbą investicijoms į 
sanglaudą ir teigiamai vertina ESIF susiejimą su Europos semestru;

16. todėl atkreipia dėmesį į Parlamento pareigą užtikrinti priežiūrą; reikalauja, kad Komisija 
ir Taryba laiku teiktų išsamią ir skaidrią informaciją apie ESIF įsipareigojimų vykdymo 
ar mokėjimų sustabdymo pagal Bendrųjų nuostatų reglamento 23 straipsnio 15 dalį 
kriterijus ir visą procedūrą, dėl kurios gali būti įvykdytas toks sustabdymas;

17. atkreipia dėmesį į tai, kad supaprastinus valdymą ir procedūras taip pat būtų galima 
sumažinti sanglaudos programų įgyvendinimo klaidų; pabrėžia, kad šios klaidos 
daugiausia padaromos dėl teisės aktų, nesusijusių su sanglaudos politika, pvz., dėl 
viešųjų pirkimų ir valstybės pagalbos taisyklių; yra susirūpinęs dėl pernelyg mažo 
išmokų naudos gavėjams taikant finansines priemones masto, ypač turėdamas omeny 
tikslą didinti šių priemonių panaudojimo mastą;

Užimtumas, MVĮ, jaunimas ir švietimas

18. pabrėžia, kad ESIF galėtų reikšmingai prisidėti prie neigiamų socialinių krizės padarinių 
šalinimo ir kad, siekiant tai užtikrinti, reikėtų laikytis integruoto požiūrio, kuris 
įmanomas taikant programas, pagal kurias finansavimas gali būti teikiamas iš keleto 
fondų, taip pat užtikrinti veiksmingesnį fondų veiklos koordinavimą ir didesnį fondų 
lankstumą tokiu būdu sudarant palankias sąlygas geriau išnaudoti ESF ir ERPF 
sinergiją; pabrėžia, kad ESF finansuojamos investicijos neduos geriausių rezultatų, jei 
nebus užtikrinta tinkama infrastruktūra ir deramos institucijos; pabrėžia, kad integruotas 
ir teritorinis požiūris yra itin svarbus, kai kalbama apie aplinkos apsaugos ir energetikos 
klausimus; atkreipia dėmesį į tai, kad ESIF gali veiksmingai remti socialinę įtrauktį, 
todėl juo reikėtų naudotis siekiant padėti užtikrinti nepalankioje padėtyje esančių ir 
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pažeidžiamų grupių, pvz., romų ir neįgaliųjų, integraciją;

19. pabrėžia, kad MVĮ tenka svarbiausias vaidmuo darbo vietų kūrimo, pažangaus augimo, 
skaitmeninės ekonomikos ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos 
srityse; ragina užtikrinti palankią reguliavimo aplinką, kuri padeda kurti ir valdyti tokias 
įmones; pabrėžia, kad svarbu mažinti MVĮ patiriamą biurokratinę naštą ir palengvinti jų 
prieigą prie finansavimo ir kad būtina remti programas ir mokymus, kuriais padedama 
plėtoti verslumo įgūdžius;

20. įspėja dėl to, kad dėl nerimą keliančio masto jaunimo nedarbo kyla grėsmė prarasti 
ištisą kartą; tvirtina, kad didžiausią pirmenybę reikia teikti siekiui integruoti jaunus 
žmones į darbo rinką; siekiant šio tikslo daugiausia galima padaryti integruotai 
naudojantis ESF ir ERPF; mano, kad šiuo atveju, siekiant užtikrinti veiksmingą turimų 
išteklių naudojimą, reikėtų laikytis labiau į rezultatus orientuoto požiūrio;

Politikos valdymas

21. pabrėžia, kad sanglaudos politiką reikia vykdyti laikantis deramo daugiapakopio 
valdymo veikimo principo, taip pat užtikrinant veiksmingą reagavimo į visuomenės ir 
verslo subjektų prašymus sistemą ir skaidrius bei inovatyvius viešuosius pirkimus – visi 
šie veiksniai yra itin svarbūs didinant politikos poveikį; todėl pabrėžia, kad, nepaisant 
ES ir valstybių narių lygmeniu priimtų sprendimų svarbos, vietos ir regionų valdžios 
institucijoms dažnai tenka didžiausia administracinė atsakomybė už viešąsias 
investicijas ir kad sanglaudos politika yra esminė priemonė, sudaranti galimybę šioms 
institucijoms vykdyti svarbias funkcijas ES; pabrėžia, kad, laikantis partnerystės 
principo, reikėtų atsižvelgti į tokio lygio atsakomybę;

22. rekomenduoja sanglaudos politikos išteklius ir žinias naudoti siekiant gerokai padidinti 
administracinius valdžios institucijų, ypač vietos ir regionų lygmens, administracinius 
gebėjimus, kad pagerėtų jų galimybės visuomenei teikti kokybiškas paslaugas, be kita 
ko, plačiau naudojantis naujomis technologijomis ir diegiant daugiau supaprastintų 
procedūrų; ragina Komisiją apibrėžti administracinės pagalbos svarbiausiais klausimais, 
pvz., iniciatyvų tikslų , jų rezultatų vertinimo taikant atitinkamus rodiklius ir būsimų 
veiksmų, kurių reikia imtis siekiant padėti visoje ES įtvirtinti stebėsena ir vertinimu 
pagrįstą administracinę kultūrą, nustatymo klausimais, būdus; mano, jog svarbu 
užtikrinti, kad vietos ir regionų valdžios institucijoms būtų padedama taikyti 
naujoviškas finansines priemones, kurios yra itin svarbios didinant išteklius bei 
investicijas, ir vykdyti viešuosius pirkimus, kurie turėtų vis dažniau funkcionuoti kaip 
viešojo administravimo priemonė inovacijoms ir kūrybingumui skatinti;

23. yra įsitikinęs, kad Partnerystės elgesio kodeksas paskatins aktyvesnį dalyvavimą 
programavime regionuose tiek formos, tiek turinio prasme ir jam tenka esminis vaidmuo 
stiprinant ir įtvirtinant sanglaudos politikos poveikį;

Teritorinis aspektas

24. susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad šeštojoje sanglaudos ataskaitoje santykinai trūksta 
teritorinio požiūrio ir ypač nuorodų į tarpvalstybinį bendradarbiavimą; atkreipia dėmesį 
į tai, kad į ataskaitą įtraukti tarpvalstybiniai aspektai būtų ją praturtinę turint mintyje 
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tokius klausimus kaip infrastruktūra, darbo rinka ir judumas, aplinka, vandens 
naudojimas ir nuotekos, atliekų tvarkymas, sveikatos priežiūra, moksliniai tyrimai ir 
plėtra, turizmas, viešosios paslaugos ir valdymas, kadangi visos šios sritys apima 
žymius tarpvalstybinius elementus ir potencialą; yra įsitikinęs, kad 2014–2020 m. 
programavimo laikotarpiu Europos pasienio ir tarpvalstybiniai regionai, užtikrinę 
didesnę pažangą, įtrauktį ir tvarumą, gerokai pagerins kovos su krize rezultatus;

25. teigiamai vertina pradėtas taikyti naujas priemones, pvz., integruotas teritorines 
investicijas ir bendruomenės inicijuotas vietos plėtros priemones, kuriomis siekiama 
integruoti suinteresuotųjų subjektų veiklos koordinavimą ir ES politiką ir sutelkti 
investicijas realiems poreikiams; atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu patvirtinti politikos 
krypčių teritorinio poveikio vertinimo priemones, kurių pagrindinis tikslas – įvertinti ES 
politikos krypčių teritorinį poveikį vietos ir regionų valdžios institucijoms ir užtikrinti, 
kad vykdant teisėkūros procesą šiam poveikiui būtų skirtas didesnis dėmesys; ragina 
parengti bendrą integruotą ES investicijų strategiją ir stiprinti ES 2020 m. teritorinę 
darbotvarkę, kuri buvo patvirtinta 2011 m. Vengrijos pirmininkavimo Tarybai metu ir 
kurią turės įvertinti 2015 m. Tarybai pirmininkausiančios valstybės narės; laikosi 
nuomonės, kad, įgyvendinant ES miestų darbotvarkę, ypatingą dėmesį reikėtų skirti 
mažų ir vidutinio dydžio miestų teritorijų vaidmens stiprinimui;

26. vis dėlto pritaria tam, kad, atsižvelgiant į miestų svarbą globalizuotoje ekonomikoje ir jų 
galimą poveikį tvariam vystymuisi, ataskaitoje būtų pabrėžti miestų klausimai; atkreipia 
dėmesį į Europos regionų ir miestų įsipareigojimą užtikrinti ekologiškai tvaresnį 
augimą, kaip numatyta Merų pakte; rekomenduoja taip pat deramai spręsti kaimo ir 
miestų vietovių didelių išsivystymo skirtumų problemą;

27. ragina griežčiau laikytis SESV 174 straipsnio dėl teritorinės sanglaudos, ypač kaimo 
vietovėse, ir skirti deramą dėmesį svarbiai sanglaudos politikos ir kaimo plėtros sąsajai, 
ypač turint mintyje pramonės pereinamojo laikotarpio vietoves, ir nuolatinių gamtinių 
arba demografinių trūkumų turintiems regionams, pavyzdžiui, labai retai 
apgyvendintiems toliausiai į šiaurę esantiems regionams bei salų, pasienio ir 
kalnuotoms vietovėms; rekomenduoja atsižvelgti ir į kitas demografines problemas, 
darančias didelį poveikį regionams, pvz., gyventojų skaičiaus mažėjimą, senėjančią 
visuomenę ir didelę gyventojų sklaidą; prašo Komisiją, įgyvendinant sanglaudos 
politiką, ypatingą dėmesį skirti geografiniu ir demografiniu požiūriu nepalankiausioms 
vietovėms;

28. laikosi nuomonės, kad, turint mintyje tai, jog Europos teritorinis bendradarbiavimas 
(ETB) nuo 2007–2013 m. programavimo laikotarpio buvo visavertis sanglaudos 
politikos tikslas, šeštojoje sanglaudos ataskaitoje jam skirta nepakankamai dėmesio; 
primena, jog Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė (ETBG) turi potencialą ne tik 
kaip tarpvalstybinio valdymo užtikrinimo priemonė, bet ir kaip priemonė, kuria 
prisidedama prie visapusiškai integruoto teritorinio vystymosi;

29. ragina užtikrinti geresnį sanglaudos politikos ir ES kaimynystės politikos koordinavimą, 
taip pat geresnį projektų rezultatų vertinimą ir sklaidą;

Ilgalaikė sanglaudos politikos perspektyva
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30. atsižvelgdamas į visa tai, primena, jog būtina suteikti naują postūmį diskusijoms ES 
sanglaudos politikos klausimais; tvirtina, kad 2019 m. – Europos Parlamento rinkimų 
metai bus lemiami, kadangi išrinktas naujas Parlamentas ir naujoji Komisija turės 
spręsti klausimus, susijusius su strategijos „Europa 2020“ užbaigimu ir būsima nauja 
DFP, taip pat parengti naujus teisės aktus dėl sanglaudos politikos; pažymi, kad 
diskutuojant apie sanglaudos politiką reikia atsižvelgti į nemažus laiko apribojimus ir 
vėlavimą, su kuriais susidurta dabartinio programavimo laikotarpio pradžioje;

31. pabrėžia, kad administraciniai gebėjimai yra itin svarbūs; ragina visų valdymo lygmenų 
politikos formuotojus, įgyvendinant visas sanglaudos politikos kryptis, teikti pirmenybę 
tikslingai techninei pagalbai ir plačiau naudoti finansines priemones, ypač kartu su ESI 
fondais;

32. ragina rengti reguliarius Tarybos posėdžius, kuriuose dalyvautų už sanglaudos politiką 
atsakingi ministrai, kad būtų atsiliepiama į būtinybę stebėti nuolatinius iššūkius, su 
kuriais ES susiduria ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos srityje, ir į juos 
reaguoti;

°

° °

33. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pagrindiniai faktai

Pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo kas trejus metus Europos Komisija turi pristatyti 
sanglaudos ataskaitą ,,dėl ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos linkme pasiektos 
pažangos...“. Šeštosios sanglaudos ataskaitos paskelbimas buvo atidėtas dėl 2014–2020 m 
sanglaudos politikos naujos teisės aktų sistemos patvirtinimo; įprasta jos struktūra buvo 
pakeista ir dabar atspindi strategiją „Europa 2020“.

Sanglaudos politikos laimėjimai ir iššūkiai ekonomikos ir finansų krizės sąlygomis

Žvelgiant į praeitį, Šeštojoje sanglaudos ataskaitoje išdėstyta, kad 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpiu įgyvendinant sanglaudos politiką buvo sušvelnintas staigaus 
viešųjų investicijų sumažėjimo, kuris kai kuriose valstybėse narėse siekė daugiau nei 60 proc., 
o ES vidutiniškai – 20 proc., poveikis. Investicijos į sanglaudą užtikrino regionams stabilumą, 
užtikrinusios finansavimą, kai nacionalinių viešųjų ir privačiųjų investicijų sumažėjo ar jos 
netgi buvo nutrauktos. Vis dėlto regioniniai skirtumai pastaruoju metu padidėjo ir nuo 
2000 m. padidėjęs užimtumas ir konkurencingumas kai kuriose valstybėse narėse, ypač 
pietinėse, smuko.

Žvelgiant į ateitį, ataskaitoje nurodomi pagrindiniai 2014–2020 m. investicijų į sanglaudą 
tikslai: efektyvus energijos vartojimas, užimtumas ir MVĮ. Tai sritys, kurių potencialas tvarių 
darbo vietų kūrimui yra tikrai daug žadantis. Pranešėjui svarbu pabrėžti, kad pirminė 
sanglaudos politikos užduotis ir jos priemonės, kaip nustatyta Sutartyje, natūraliai sudaro 
pagrindinę investicijų politiką siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo visoje ES. 
Todėl sanglaudos politika negali būti laikoma tik kitų sektorių strategijų priemone. Priešingai, 
jos ilgalaikis, integruotas ir daugiapakopio valdymo principas įgyvendinimui ir atsakomybei 
už ES priemones teikia esminę pridėtinę vertę, ko vien sektorių politikos požiūriu nebūtų 
galima pasiekti.

Atsižvelgdamas į tai, pranešėjas palankiai vertina naują ES investicijų planą Europai, kuriuo 
siekiama papildyti struktūrines ir sanglaudos investicijas. Patirtis, įgyta įgyvendinant 
sanglaudos politikos jungtinę iniciatyvą su tokiomis finansinėmis priemonėmis kaip 
JEREMIE, galėtų būti naudinga, kadangi šiame naujame investicijų plane pirmenybė teikiama 
platesniam finansinių priemonių naudojimui. Taip pat svarbu aiškiai nurodyti, kad ši nauja 
investicijų iniciatyva jokiu būdu negali neigiamai paveikti nei sanglaudos politikos biudžeto, 
nei ilgalaikio strateginio programavimo, kadangi tai sukeltų pavojų ne tik regionų vystymuisi, 
bet ir 2014–2020 m. regioninei plėtrai skirtų 350 mlrd. eurų investicijų pagal sanglaudos 
politiką veiksmingumui. Svarbu atsižvelgti į tai, kad regionai, kuriems labiausiai trūksta 
investicinių paskatų, dažnai turi menkus administracinius ir lėšų panaudojimo gebėjimus, dėl 
kurių naujas investicijų planas negalės būti taikomas.

Sanglaudos politikos veiksmingumas, efektyvumas ir orientavimasis į rezultatus

Naujas priemones, kuriomis siekiama padidinti veiksmingumą ir orientavimąsi į rezultatus, 
sudaro paramos teikimas pagal temas, ypač inovacijų, skaitmeninės ekonomikos ir mažo 
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anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos, švietimo ir paramos MVĮ. Pranešėjas prašo 
užtikrinti tam tikrą regionų lankstumą atsižvelgiant į jų vietinę padėtį, ypač sunkios krizės 
metu. Nuolatinės pastangos siekiant supaprastinti procedūras ir sumažinti biurokratiją yra 
reikalingos tam, kad būtų pagerintas lėšų prieinamumas ir įsisavinimas, o klaidų skaičius 
(dažnai ne dėl sanglaudos reglamentų, o dėl sudėtingų viešųjų pirkimų ir valstybės pagalbos 
taisyklių) būtų kiek įmanoma sumažintas.

Sąsaja su Europos semestru ir konkrečioms šalims skirtomis rekomendacijomis taip pat gali 
padidinti sanglaudos politikos investicijų veiksmingumą. Šiuo atžvilgiu reikia pabrėžti 
pagrindinę Europos Parlamento užduotį – nagrinėti visą procesą, galintį paskatinti ESI fondų 
įsipareigojimų vykdymo ar mokėjimų sustabdymą. Pranešėjas prašo visapusiškai laikytis 
Bendrųjų nuostatų reglamento 23 straipsnio 15 dalies, kurioje nustatyta, kad Komisija ir 
Taryba turi laiku Parlamentui teikti skaidrią informaciją.

Užimtumas, MVĮ, jaunimas ir švietimas

Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnyje teigiama, kad visiškas užimtumas ir socialinė 
pažanga yra vieni iš ES tikslų ir strategijoje „Europa 2020“ užsibrėžtas tikslas yra iki 2020 m. 
pasiekti 75 proc. 25–65 metų amžiaus grupės žmonių užimtumo lygį. Tačiau prasidėjus krizei 
ir nuo 2010 m. pradžios ES nedarbo lygiui viršijant 9,5 proc., o daugelyje valstybių narių net 
ir 2014 m. viršijant 15 proc., šis tikslas atrodo vis sunkiau įgyvendinamas.

Jaunimo padėtis užimtumo srityje kelia ypatingą susirūpinimą: antrajame 2014 m. ketvirtyje 
ES jaunimo nedarbo lygis siekė 21,7 proc., daugiau nei dvigubai viršydamas suaugusiųjų 
nedarbo lygį (9,0 proc.), o tai reiškia, kad šiuo laikotarpiu 28 ES valstybėse narėse daugiau 
nei 5 mln. jaunų žmonių neturėjo darbo. Nepriimtinai didelis ir jaunų europiečių (15–24 m.), 
kurie nedirba, nesimoko ir nedalyvauja mokymuose (NEET), skaičius.

Ypač svarbi yra ir sanglaudos politikos teikiama parama MVĮ, kadangi MVĮ yra ES augimo ir 
užimtumo pagrindas, kuris 2002–2010 m. laikotarpiu užtikrino 85 proc. grynąjį užimtumo 
augimą. Atsižvelgiant į viską, kas buvo paminėta, struktūrinių fondų, Įmonių 
konkurencingumo ir MVĮ programos (COSME) ir bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programos „Horizontas 2020“ sąveika 2014–2020 m. laikotarpiu bus sustiprinta regionų 
lygmeniu įgyvendinant pažangiosios specializacijos strategijas.

Įgyvendinimo ir mokėjimų problemos

Pranešėjas primena, kad pagal Bendrųjų nuostatų reglamentą partnerystės susitarimai turėjo 
būti patvirtinti iki 2014 m. rugpjūčio pabaigos, o veiksmų programos – ne vėliau kaip iki 
2015 m. sausio pabaigos. Vis dėlto akivaizdu, kad programas rengti vėluojama, nes iki 
2014 m. pabaigos patvirtinta tik šiek tiek daugiau kaip 100 veiksmų programų. Buvo numatyti 
du veiksmų programų tvirtinimo scenarijai (pagal abu programų įgyvendinimo pradžia dar 
pavėlinama): i) perkėlimo į kitą laikotarpį procedūra toms programoms, kurios laikomos 
parengtomis patvirtinti iki 2014 m. gruodžio 31 d., ir ii) pakartotinis 2014 m. nepanaudotų 
Europos struktūriniams ir investicijų fondams (ESI fondai) skirtų asignavimų įtraukimas į 
biudžetą (reikės techniškai tikslinti daugiametę finansinę programą (DFP)) toms programoms, 
kurios laikomos neparengtomis patvirtinti iki 2014 m. pabaigos.
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Remiantis Komisijos pateiktu tvarkaraščiu, pagal perkėlimo procedūrą veiksmų programos 
galėtų būti patvirtintos 2015 m. vasario 15 d. – kovo 31 d., o pagal pakartotinio įtraukimo į 
biudžetą procedūrą – po 2015 m. gegužės 1 d. Parlamentas yra labai susirūpinęs dėl smarkiai 
vėluojančio 2014–2020 m. sanglaudos politikos įgyvendinimo, pabrėždamas, kad dėl šių 
vėlavimų nacionalinėms, regioninėms ir vietos valdžios institucijoms kyla sunkumų, susijusių 
su gebėjimais veiksmingai planuoti ir naudoti 2014–2020 m. laikotarpio ESI fondus. 
Pranešėjas šiam susirūpinimui pritaria. Todėl jis prašo Komisijos pateikti Parlamentui 
priemones, skirtas veiksmų programų įgyvendinimui kuo greičiau palengvinti, taip pat 
numatytą tvarkaraštį.

Prie vėlavimo įgyvendinti 2014–2020 m. programavimo laikotarpio sanglaudos politiką 
prisideda tai, kad vėluojama vykdyti 2007–2013 m. programavimo laikotarpio mokėjimus, 
kurie sudaro maždaug 25 mlrd. EUR. Todėl Komisija taip pat raginama paaiškinti šių 
mokėjimų vėlavimo poveikį naujų veiklos programų įgyvendinimo pradžiai ir pateikti 
sprendimus, kaip kiek įmanoma sumažinti žalą.

Sanglaudos politika turėtų padėti užtikrinti tvarų augimą ir užimtumą, tačiau besikartojanti 
mokėjimų įsiskolinimų problema, kuri lemia pavėluotus mokėjimus, trukdo įgyvendinti 
programas ir užkrauna naštą paramos gavėjų bei valstybių narių biudžetams, yra nepriimtina. 
Biudžetinė drausmė reiškia, kad neturi būti švaistomos viešosios lėšos, bet ji taip pat reiškia, 
kad turi būti laiku apmokamos sąskaitos. Todėl pranešėjas mano, kad ši problemos dalis yra 
sudėtingiausia ir skubiai spręstina.

Valdymo klausimai

Siekiant gerokai padidinti valstybės institucijų, ypač vietos ir regioninio lygmens, 
administracinius gebėjimus tam, kad jos galėtų geriau teikti visuomenei kokybiškas 
paslaugas, be kita ko, dažniau naudojantis naujomis technologijomis ir diegiant daugiau 
supaprastintų procedūrų, turi būti naudojami sanglaudos politikos ištekliai ir žinios. Vietos ir 
regionų valdžios institucijoms svarbu užtikrinti pagalbą, susijusią su naujoviškomis 
finansinėmis priemonėmis, kurios yra itin svarbios didinant išteklius bei investicijas, ir su 
viešaisiais pirkimais, kurie turėtų vis dažniau funkcionuoti kaip viešojo administravimo 
priemonė inovacijoms ir kūrybingumui skatinti.

Pranešėjas pabrėžia, kad Partnerystės elgesio kodeksas paskatintų aktyvesnį dalyvavimą 
programavime regionuose tiek formos, tiek turinio prasme ir atliktų esminį vaidmenį 
stiprinant bei įtvirtinant sanglaudos politikos poveikį.

Teritorinis aspektas

Šeštojoje sanglaudos ataskaitoje nepasinaudota galimybe išsamiai paaiškinti tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo problemas ir galimybes, jos tik trumpai aprašytos; bendradarbiavimo 
rezultatai išvis nepateikti. Be to, išskyrus kelias išimtis, visiškai nepateikti kokybiniai 
aspektai, nors šiame tekste yra pakankamai galimybių juos nagrinėti (žr. atskiroms temoms ar 
sritims, pvz., miestams, pajūrio ir atokiems regionams, skirtas grafas). Be to, vertinant teminiu 
ir kokybiniu atžvilgiu, į ataskaitą įtraukti tarpvalstybiniai aspektai būtų praturtinę kai kurių 
skyrių, tokių kaip infrastruktūra, darbo rinka bei mobilumas, aplinka, vandens naudojimas ir 
nuotekos, atliekų tvarkymas, sveikatos priežiūra, moksliniai tyrimai ir plėtra, turizmas, 
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viešosios paslaugos ir valdymas, turinį. Visos šios sritys turi aiškių tarpvalstybinių elementų ir 
galimybių. Pranešėjas mano, kad Europos teritorinis bendradarbiavimas (ETB) gali įnešti 
svarbų indėlį į Europos integraciją.

Galiausiai ne mažiau svarbu ir tai, kad šie vertinimai glaudžiai susiję su ETB ir Europos 
teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) priemonės klausimais. ETB tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo komponentas ypač daro įtaką pasienio regionų sanglaudai. Todėl 
pranešėjas siūlo ateityje į sanglaudos ataskaitą įtraukti Europos tarpvalstybinių regionų 
sanglaudos vertinimą, įskaitant jų pagrindinių problemų analizę, taip pat tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo veiklos programos vertinimą. Daugiau dėmesio šiai priemonei turėtų būti 
skirta bent jau dėl to, kad ji skatina visų valstybių narių valdžios institucijų bendradarbiavimą, 
padeda kaupti patirtį ir veda vis dažniau bendromis vertybėmis bei veiklos metodais paremtos 
administracinės sistemos link. Šiomis aplinkybėmis reikėtų atsižvelgti ir į sanglaudos 
politikos išorės aspektą.

Ilgalaikė sanglaudos politikos perspektyva

Pranešėjas itin norėtų atkreipti dėmesį į sanglaudos politikos ateitį po 2020 m. Suvokiant, kad 
2014–2020 m. sanglaudos politikos įgyvendinimas dar tik pradėtas ir ją įgyvendinant jau 
susiduriama su problemomis dėl vėluojančio veiklos programų patvirtinimo, būtina susitelkti į 
tinkamą 2014–2020 m. sanglaudos politikos įgyvendinimą. Tačiau nereikia pamiršti, kad 
2019 m. vienu metu teks spręsti daugybę svarbių klausimų. Pavyzdžiui, tuo metu ką tik 
išrinktas Parlamentas ir Komisija svarstys strategijos „Europa 2020“ užbaigimo klausimą, bus 
ruošiama nauja daugiametė finansinė programa (DFP), rengiami nauji teisės aktai dėl 
sanglaudos politikos po 2020 m. Atsižvelgdamas į tai, kad laiko lieka visai nedaug, pranešėjas 
ragina jau dabar galvoti apie sanglaudos politiką po 2020 m. ir siekti, kad sanglaudos 
politikoje po 2020 m. bendruomenės bei piliečiai taptų pačiais svarbiausiais ir būtų užtikrinta 
kiekvieno jų asmens gerove pagrįsta bendroji gerovė.


