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Pranešimo savo iniciatyva tikslas ir sritis

Šis darbo dokumentas yra pagrindas diskutuoti dėl pranešimo savo iniciatyva „ES valstybių 
narių pasirengimas veiksmingai ir laiku pradėti naująjį sanglaudos politikos programavimo 
laikotarpį“. 

Rengiantis pateikti pranešimo projektą, rugsėjo 23 d. Regioninės plėtros komitete įvyks 
diskusijos su ekspertais. Pranešėjas surengė susitikimus su Komisijos, Regionų komiteto 
atstovais ir imsis veiksmų susitikti su valstybių narių atstovais. Siekiant surinkti informaciją iš 
kelių valstybių narių apie jų padėtį rengiantis įgyvendinti naująją sanglaudos politiką, taip pat 
bus parengtas informacinis pranešimas. Po šių pirminių pasikeitimų nuomonėmis bus 
parengtas pranešimo projektas.

Šių diskusijų pagrindu pranešėjas norėtų pakviesti Regioninės plėtros komiteto narius ir šia 
tema susidomėjusius išorės suinteresuotuosius subjektus prisidėti prie pranešimo savo 
iniciatyva rengimo. Remdamasis diskusijomis šia tema, pranešėjas galutiniame pranešime 
pateiks tam tikrų rekomendacijų.

Šiame darbo dokumente bendrais bruožais bus išdėstyti svarbiausi pranešimo savo iniciatyva 
aspektai ir bus išryškinti konkretūs tolesnių diskusijų klausimai. 

Bendrosios aplinkybės

Europos Sąjunga susiduria su sudėtingais ekonominiais ir socialiniais iššūkiais – valstybėms 
narėms ir regionams sunkiai sekasi atkurti savo ekonomiką ir atsigauti po krizės. Šiuo 
ekonominio neapibrėžtumo laikotarpiu sanglaudos politikos lėšos gali būti vertingas įnašas 
padedant valstybėms narėms ir regionams kurti darbo vietas, didinti konkurencingumą ir 
skatinti tvarų ekonomikos augimą. 

Sanglaudos politikos tikslas – sumažinti ES regionų skirtumus skatinant Europos integraciją, 
t. y. investuojant į jos infrastruktūrą, darbo vietas ir verslo subjektus, – ankstesniais 
programavimo laikotarpiais buvo veiksmingai pasiektas. 

Sanglaudos politikos reforma

Šiuo metu vykdoma reforma siekiama stiprinti sanglaudos politikos, kaip pagrindinės ES 
viešųjų investicijų politikos, skirtos stabiliam ir įtraukiam augimui skatinti, vaidmenį. 

Sanglaudos politika derinama su ilgalaikiu ES biudžetu, daugiamete finansine programa 
(DFP), apimančia septynerius metus. Dabartinei DFP baigiantis 2013 m. ir jau beveik 
susitarus dėl naujosios 2014–2020 m. DFP, sanglaudos politikos reglamentavimo taisyklės 
taip pat yra iš naujo svarstomos. 

ES Tarybai pirmininkaujanti Lietuva patvirtino savo įsipareigojimą kuo greičiau baigti 
derybas dėl 2014–2020 m. programavimo laikotarpio teisės aktų rinkinio, todėl tikimasi, kad 
Europos Parlamentas galės balsuoti 2013 m. rudenį. Tada Europos Komisija galės suderinti 
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nacionalinius partnerystės susitarimus ir veiksmų programas, kad kuo greičiau būtų galima 
paskirstyti lėšas.

Parlamento, Tarybos ir Komisijos derybose buvo padaryta daug būsimos sanglaudos politikos 
teisės aktų pakeitimų, kurie bendrais bruožais išdėstyti šiame darbo dokumente. Parlamentui 
derybose pavyko susitarti dėl daugelio svarbių teisės aktų rinkinio patobulinimų, įskaitant 
gausesnį vietos ir regioninių subjektų dalyvavimą planavimo ir įgyvendinimo etapuose, 
susitarimą taikyti daugiau lankstumo ir daugiau dėmesio skirti aplinkosaugos klausimams.

Svarbūs diskutuotini aspektai

Šiuo metu akivaizdu, kad valstybių narių padėtis labai skirtinga: kai kurios daro deramą 
pažangą ir artimoje ateityje galės pateikti Komisijai savo partnerystės susitarimus ir veiksmų 
programas, o kitos šiame procese ir toliau atsilieka.

Šio atsilikimo priežastys gali būti įvairios. Jeigu valstybės narės yra pažangiame pasirengimo 
etape, pranešimo projekte bus nagrinėjama, kokie dariniai yra sukurti, kad jos galėjo pasiekti 
tą etapą. Jeigu valstybių narių pažanga lėtesnė, pranešimo projekte daugiausia dėmesio bus 
skiriama kliūtims, dėl kurių taip yra, ir jų administravimo institucijoms kylančioms 
problemoms. 

Esama daugelio veiksnių, kuriais galima paaiškinti padarytą pažangą. Pranešimo projekte bus 
aptariami kai kurie iš jų, įskaitant šiuos toliau nurodytus veiksnius.

2007–2013 m. laikotarpiu įgyta patirtis

2014–2020 m. programavimo laikotarpiu valstybės narės stengsis remtis sėkmingais praėjusio 
etapo rezultatais, taip pat ištaisyti tai, kas nepavyko, ir įveikti patirtus sunkumus. Valstybės 
narės bus atlikusios ankstesnės programos analizę ir pasirengimo etapai priklausys nuo šios 
analizės rezultatų. Tikėtina, kad kai kurios valstybės narės gali nuspręsti vadovautis visiškai 
kitokia koncepcija negu vadovavosi ankstesniu finansavimo laikotarpiu, todėl gali būti 
vėluojama pateikti partnerystės susitarimus ir veiksmų programas.

Administracinė struktūra

Jos dydis, administraciniai gebėjimai ir organizacinė struktūra įvairiose valstybėse narėse gali 
skirtis. Didelę įtaką daugelio valstybių narių parengiamajam darbui gali daryti vietos ir 
regioniniai subjektai, tačiau kitose šalyse gebėjimai žemesniu nei nacionaliniu lygmeniu gali 
būti riboti. Kai kurios valstybės narės gali įsteigti politinį komitetą arba organą, kuris 
konkrečiai imtųsi kito sanglaudos politikos etapo parengiamųjų veiksmų. 

Politinės aplinkybės arba ekonominė padėtis valstybėse narėse

Sudėtingos ekonominės aplinkybės arba sunkūs politiniai pokyčiai turės poveikį kiekvienos 
valstybės narės padarytai pažangai. Politiniai ir ekonominiai sunkumai gali reikšti, kad kinta 
prioritetai ir sanglaudos politika daugeliui valstybių narių tampa dar svarbesne investicijų 
priemone.
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Principai „iš apačios į viršų“ arba „iš viršaus į apačią“

Naujomis reglamentavimo normomis daugiau dėmesio skiriant partnerystei siekiama pagerinti 
sanglaudos politikos veiksmingumą ir bendrą sėkmę. Vienos valstybės narės gali vadovautis 
principu „iš apačios į viršų“, kai dalyvauja daugelis žemesnio nei nacionalinio lygmens 
subjektų, o kitos gali teikti pirmenybę principui „iš viršaus į apačią“, apimančiam 
nacionalines strategijas. 

Derybos dėl Bendrųjų nuostatų reglamento

2013–2020 m. reglamente atsispindi tvirtesnis ir geriau integruotas požiūris į sanglaudos 
politikos finansavimą, o tai laikoma sveikintinu patobulinimu. Esant geresnei integracijai, 
sanglaudos politika priartės prie piliečių ir taip bus užtikrinta, kad finansavimas būtų skirtas 
ilgalaikėms Europos socialinėms ir ekonominėms problemoms spręsti. Geriau koordinuoto 
požiūrio į finansavimo programas tikslas – užtikrinti, kad projektai darytų didesnį poveikį ir 
duotų apčiuopiamų rezultatų.     

Šių pokyčių suvokimas ir prisitaikymas prie jų gali lemti vėlesnį partnerystės susitarimų ir 
veiksmų programų parengimą. 

Toliau bendrais bruožais nusakomi keli svarbiausi pokyčiai.

 Bendra strateginė programa (BSP)
Bendroje strateginėje programoje dėstomos bendros gairės visiems ES fondams (Europos 
regioninės plėtros fondui (ERPF), Europos socialiniam fondui (ESF), Sanglaudos fondui, 
Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondui (EJRŽF), siekiant parengti nuoseklesnę ir geriau koordinuotą 
koncepciją šių fondų veiksmingumui kuo labiau padidinti.

 Supaprastinimas
Visais programavimo proceso etapais labai reikalingas ir visuotinai sveikintinas 
supaprastintas metodas. Priemonės, skirtos užtikrinti, kad procesas pareiškėjams ir 
vadovaujančiosioms institucijoms nuo projekto atrankos iki įgyvendinimo būtų 
paprastesnis, yra svarbi visa apimanti naujųjų teisės aktų dalis. 

 Lėšų telkimas pagal temas
Sanglaudos politiką suderinti su strategijos „Europa 2020“ tikslais galima telkiant lėšas 
pagal temas ir užsibrėžiant ribotą tikslų skaičių. Svarbu, kad šios iniciatyvos būtų imamasi 
vadovaujantis lanksčiu požiūriu. 

 Partnerystės susitarimai
Komisijos ir valstybių narių suderintuose partnerystės susitarimuose bus išdėstyti 
nacionalinių vyriausybių įsipareigojimai ir prioritetai siekiant strategijos „Europa 2020“ 
tikslų. Svarbu, kad vietos ir regioninės valdžios institucijos, taip pat kitos organizacijos 
būtų įtrauktos į visus planavimo ir įgyvendinimo etapus.
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 Sąlygos

Sanglaudos politikoje jau taikomos su sąlygomis siejamos priemonės, tačiau kitu 
programavimo laikotarpiu finansavimo veiksmingumą bus siekiama padidinti susiejant jį 
su tam tikrų kriterijų laikymusi. Vykstant reformavimo procesui, dėl šių sąlyginių 
nuostatų politinio, finansinio ir administracinio poveikio buvo daug diskutuojama. 

 Finansinės priemonės
Gausiau taikant naujuosiuose teisės aktuose siūlomas finansines priemones, laikotarpiu, 
kai ištekliai yra nepakankami, bus skatinama daugiau viešųjų ir privačiųjų investicijų. 
Vadovaujantis ankstesniais sanglaudos politikos finansavimo etapais įgyta naudojimosi 
finansinėmis priemonėmis patirtimi, jomis bus remiamos investicijos, t. y. teikiamos 
paskolos, garantijos ir pan., taip pat bus skatinama veikla geresniems rezultatams 
užtikrinti.

Pranešėjas tikisi diskusijų dėl šio darbo dokumento ir teigiamai vertina valstybių narių 
bei kitų subjektų indėlį parengiamaisiais pranešimo projekto etapais. 


