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Įvadas

Šiuo darbo dokumentu siekiama apibrėžti įgyvendinimo pranešimo rengimo tikslą, paaiškinti 
požiūrį, kuriuo vadovautasi, ir pranešėjo ketinamą naudoti metodiką. Šiame dokumente 
pateikiami svarbiausi klausimai, kurie turėtų būti nagrinėjami pranešimo projekte, ir pradiniai 
pranešėjo atsakymai į juos.

 Pranešimo tikslas ir taikymo sritis

Europos Parlamentas siekia per septintąją kadenciją imtis aktyvesnės įgyvendinimo veiklos ir 
daryti didesnę įtaką. Kiekvienas Parlamento komitetas gali parengti vadinamąjį įgyvendinimo 
pranešimą – pranešimą dėl ES teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę, jų įgyvendinimo ir 
vykdymo valstybėse narėse.

Sanglaudos politikos teisėkūros sistemą sudaro tiesiogiai taikomi reglamentai, kurių 
įgyvendinimo priemonės reglamentuojamos Komisijos reglamentu ir Komisijos sprendimais, 
kurie Parlamentui neteikiami.

Pranešėjas siūlo rengiantis sanglaudos politikos persvarstymui įgyvendinimo pranešime 
išnagrinėti, ar valstybės narės tinkamai taiko teisės aktus.

Per šeštąją kadenciją komiteto atstovas Miroslav Mikolášik parengė įgyvendinimo pranešimą, 
„Struktūrinių fondų reglamento įgyvendinimas 2007–2013 m. Derybų dėl nacionalinių 
sanglaudos strategijų ir veiklos programų rezultatai“. Dabartiniame naujajame pranešime 
daugiausia dėmesio bus skiriama veiklos programų gairių inovacijų krypčiai.

Pranešimo savo iniciatyva tikslas bus dvejopas: pirmiausia, jame bus nagrinėjama, kaip 
valstybės narės ir regionai savo nacionaliniuose strateginiuose gairių dokumentuose (angl. 
NSRF) ir veiklos programose laikėsi 2007–2013 m. Bendrijos strateginių gairių, visų pirma 
gairės 1.2 „Žinių ir naujovių tobulinimas ekonomikos augimo labui“. Antra, pranešime bus 
nagrinėjama sanglaudos politikos ir su moksliniais tyrimais bei inovacijomis susijusių 
pagrindų programų (Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros 
programos bei Konkurencingumo ir inovacijų pagrindų programos) sinergija.

Kartais ES, valstybių narių ir regionų finansavimo sistemos lieka nekoordinuojamos. Vis 
dėlto reikėtų pažymėti, kad ir ES sanglaudos politika, ir mokslinių tyrimų bei inovacijų 
politika skirtos tam pačiam tikslui – spręsti didžiausias Europos Sąjungos problemas ir 
išsaugoti ES modelį, grindžiamą ekonomikos augimu, socialine atsakomybe ir tvariu 
vystymusi. Vienas iš trijų sanglaudos politikos prioritetų – skatinti inovacijas, verslumą ir 
žinias. 
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 Dokumentų pžvalga ir metodika

Nuo 1993 m. Komisija parengė ne vieną komunikatą, o Europos Parlamentas – ne vieną 
tyrimą ir pranešimą apie mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros bei sanglaudos politikos 
sinergiją. Rengdamas šį pranešimą savo iniciatyva, pranešėjas ketina atsižvelgti į labai 
įvairius svarbius dokumentus; daugelį jų galima išvardyti jau šiame darbo dokumente.
Regioninės plėtros komiteto pranešimai (6-oji kadencija)

 Pranešimas dėl būsimosios regioninės politikos indėlio didinant ES gebėjimą diegti 
naujoves (pranešėjas: Mieczysław Edmund Janowski, UEN);

 Pranešimas „Struktūrinių fondų reglamento įgyvendinimas 2007–2013 m. Derybų dėl 
nacionalinių sanglaudos strategijų ir veiklos programų rezultatai“ (pranešėjas: 
Miroslav Mikolášik PPE-DE).

Europos Parlamento užsakyti tyrimai

 Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų programos, Konkurencingumo ir inovacijų 
pagrindų programos ir struktūrinių fondų sinergija (2007 m.);

 Europos mokslinių tyrimų, taikomosios veiklos ir inovacijų politikos priemonių 
teritorinio aspekto link (2009 m.).

Sanglaudos pažangos ataskaitos Penktojoje ekonominės ir socialinės sanglaudos pažangos 
ataskaitoje pabrėžiamas tvirtas tam tikrų sektorių ir ekonomikos pertvarkymo vaidmuo 
regioninės plėtros srityje. Šeštojoje pažangos ataskaitoje teigiama, kad itin svarbus regioninis 
kūrybingumo ir inovacijų aspektas.

Pagrindiniai Komisijos komunikatai

Nuo 2006 m. pabaigos iki 2008 m. gegužės mėn., kai baigta veiklos programų tvirtinimo 
procedūra, paskelbtuose Komisijos komunikatuose pabrėžiamas naujas dėmesys sanglaudos 
politikos sričiai – siekti su Lisabonos strategija susijusių tikslų, tačiau visada išlaikyti pradinę 
jos taikymo sritį – mažinti valstybių narių ir regionų skirtumus:

 COM(2007) 474 „Moksliniais tyrimais ir inovacijomis grindžiamas Europos regionų 
konkurencingumas. Pasiūlymas: Augimo skatinimas ir naujų bei geresnių darbo vietų 
kūrimas“;

 COM(2007) 798 „Valstybių narių ir regionų įsipareigojimai įgyvendinant Lisabonos 
strategiją, skirtą ekonomikos augimui skatinti ir darbo vietoms kurti, panaudojant 
Europos Sąjungos sanglaudos politikos priemones 2007–2013 m.;

 COM(2008) 301 apie derybų dėl sanglaudos politikos strategijų ir programų 2007–
2013 m. programavimo laikotarpiu rezultatus;

 COM(2009) 617 „20-oji metinė struktūrinių fondų įgyvendinimo ataskaita (2008 m.).

Komunikate dėl derybų dėl sanglaudos politikos strategijų ir programų 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpiu rezultatų pateikiama analitinė informacija, kaip valstybės narės 
suprato strategines sanglaudos gaires ir kaip jomis vadovavosi rengdamos konkretiems savo 
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apribojimams ir reikalavimams pritaikytus nacionalinius strateginius gairių dokumentus ir 
atitinkamas veiklos programas. Taigi iš strateginės politikos struktūros matyti, kad visos 
valstybės narės, tarp jų neseniai įstojusios į Europos Sąjungą, bendromis pastangomis siekė, 
kad būtų investuojama į sritis, susijusias su Lisabonos tikslais.

Moksliniais tyrimais ir inovacijomis grindžiamas Europos regionų konkurencingumas. 
Mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo galimybės ES – praktinis vadovas. Šiuo vadovu 
siekiama padėti galimiems finansavimo gavėjams nustatyti tinkamiausią finansavimo sistemą 
– jame pateikiamas trijų finansavimo šaltinių aprašas ir nurodomos galimybės juos derinti. 
Jame taip pat apibrėžiamas nacionalinių ir regioninių valdžios institucijų vaidmuo užtikrinant 
geriausią šių priemonių naudojimo būdą. 

Be to, kas jau pasakyta, pranešėjas taip pat atsižvelgs į 2007 m. atliktą parengiamąjį Europos 
Sąjungos mokslinių ir techninių tyrimų komiteto bei Europos mokslinių tyrimų patariamosios 
tarybos darbą ir jis tikisi, kad bus baigtas dabar rengiamas Komisijos tarnybų darbinis 
dokumentas, kuriame bus pateikta konkrečių sinergijos pavyzdžių.

Bendrosios aplinkybės

 Dėmesys moksliniams tyrimams, technologijų plėtrai ir inovacijoms

Sanglaudos politika siekiama įgyvendinti tris prioritetus – plečiant mokslinių tyrimų ir 
inovacijų pajėgumus, apimančius naujas informacines ir ryšių technologijas, skatinti 
inovacijas, verslumą ir žiniomis grindžiamos ekonomikos augimą.

Pasitelkusi mokslinius tyrimus, technologijų plėtrą ir inovacijas, Europos Sąjunga gali 
lengviau pasiekti ekonomikos augimo tikslus. Todėl įgyvendinant sanglaudos politiką taip pat 
daug dėmesio skiriama investicijoms, kuriomis stiprinamas ilgalaikis ES konkurencingumas, 
pvz., verslumas, MVĮ galimybės gauti finansavimą, žmogiškasis kapitalas, IRT, ekologiškos 
technologijos ir energijos vartojimo efektyvumas. Todėl sanglaudos politika siejama su 
Lisabonos strategija. 2007–2013 m. laikotarpiu daugiau dėmesio skiriama inovacijoms, 
kurioms numatyta 86 mlrd. EUR. 

Taip pat svarbu suprasti, kad du pagrindiniai finansavimo šaltiniai – Septintoji bendroji 
programa ir struktūriniai fondai – naudojami skirtingomis aplinkybėmis. Pagal Septintąją 
bendrąją programą tarpvalstybinis bendradarbiavimas yra bendra norma. Struktūrinių fondų 
atveju, priešingai – tarpvalstybinis bendradarbiavimas (siekiant teritorinio bendradarbiavimo 
tikslo) yra išimtis, o programavimas valstybėse narėse – norma. 
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 Sanglaudos politikos ir su žiniomis bei inovacijomis susijusių pagrindų programų 
sinergija ir papildoma ES finansavimo struktūros teikiama vertė

Bendrijos strateginių gairių 1.2 gairėje „Žinių ir naujovių tobulinimas ekonomikos augimo 
labui“ teigiama, jog norint, kad mokslinių tyrimų ir sanglaudos politika regioniniu lygmeniu 
viena kitą papildytų, būtina užtikrinti sanglaudos politikos ir pagrindų programų sinergiją. Be 
to, sanglaudos politikos priemonėmis turi būti atliekamos dvi funkcijos: sudaromos geresnės 
sąlygos įgyvendinti regionines inovacijų strategijas ir veiksmų planus; padedama kurti 
inovacijas ir plėsti mokslinių tyrimų pajėgumus regionuose.

 Parengti pranešimą paskatinę veiksniai ir politinė reikšmė

2009 m. ES ir jos valstybės narės jau pripažino, kad šiuo ekonomikos krizės laikotarpiu reikia 
didinti ES konkurencingumą investuojant į sanglaudos politiką ir jos procedūras.

Be to, Parlamentas diskusijoje apie sanglaudos politikos ateitį privalo pateikti savo požiūrį. 
Remdamasis vertinimais, jis turi aptarti galimus patobulinimus.

Pradinės pranešėjo pastabos

Pranešėjas mano, kad svarbiausia pranešimo tema turėtų būti inovacijoms skirtų struktūrinių 
fondų lėšų pridėtinės vertės tyrimas. Nagrinėjame ekonomikos augimo galimybes ir kaip 
pasitelkiant sinergiją jį padidinti. 

Inovacijoms ir moksliniams tyrimams bei technologijų plėtrai skirtų veiklos programų
lėšų analizė. Kad visiškai suvoktume sinergijos galimybes, turime suprasti, kaip veiklos 
programose įgyvendintos gairės. 

Struktūrinių fondų, Septintosios bendrosios programos ir Konkurencingumo ir 
inovacijų programos (KIP) sinergijos analizė. Pranešėjas nori aptarti įvairius ES 
finansavimo šaltinių derinimo būdus, tarp jų mišrųjį finansavimą, papildomą arba nuoseklųjį 
finansavimą ir daugialypį finansavimą toje pačioje naujovių diegimo grupėje arba tinkle.

Procedūra

Šis darbo dokumentas bus 2009 m. gruodžio mėn. Regioninės plėtros komiteto posėdžio 
diskusijų pagrindas. Jame pateikta ne visa pranešėjo pozicijų analizė – ji bus išplėtota 
pranešimo projekte.

Pranešėjas norėtų pakviesti visus Regioninės plėtros komiteto narius aktyviai dalyvauti 
gruodžio mėn. vyksiančiose diskusijose – pateikti savo idėjų, požiūrį ir pasiūlymų.


