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Įžanga

Darbo dokumente trumpai aprašomas įgyvendinimo ataskaitos tikslas ir sritis. Pranešėjas 
apibrėžia tikslą ir veiklos prielaidas, taip pat įvardija pagrindines problemas, kurios turėtų būti 
analizuojamos ataskaitoje.  

Įgyvendinimo ataskaita

Įgyvendinimo ataskaitos, susijusios su ES teisės aktų perkėlimu į nacionalinę teisę ir jų 
įgyvendinimu bei taikymu valstybėse narėse. Sanglaudos politikos teisinę bazę sudaro 
tiesiogiai taikomi reglamentai. 

Atsižvelgdamas į šį kontekstą pranešėjas siekia laikytis tokio paties požiūrio, kokio buvo 
laikomasi rengiant ankstesnes Regioninės plėtros komiteto įgyvendinimo ataskaitas, taigi, 
reikėtų išnagrinėti, ar valstybės narės tinkamai taiko teisės aktus ir parodyti, kaip valstybės 
narės suprato Komisijos strategines gaires ir kaip jų laikėsi įgyvendindamos savo 
nacionalinius strateginių krypčių planus ir veiklos programas.

Pažanga

Tai – trečioji ataskaita. Pirmoji budo patvirtinta 6-osios Parlamento kadencijos metu ir 
vadinosi „Reglamento dėl struktūrinių fondų įgyvendinimas 2007–2013 m. derybų dėl 
nacionalinių sanglaudos strategijų ir veiklos programų rezultatai“1, (Pranešėjas : Miroslav 
Mikolášik).

Antroji įgyvendinimo ataskaita, kurios pranešėjas Lambert van Nistelrooij, buvo patvirtina 
2010 m. ir vadinosi: „Ataskaita dėl moksliniams tyrimams ir inovacijoms skirtų lėšų 
panaudojimo miestuose, regionuose, valstybėse narėse ir Europos Sąjungoje pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Septintąją bendrąją 
mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programą“2.

paskelbus Komisijos komunikatą „Sanglaudos politika. 2010 m. strateginė ataskaita dėl 2007–
2013 m. programų įgyvendinimo“3 gali būti atlikta pirmoji tikra veiklos programų 
įgyvendinimo proceso analizė.

Komisijos komunikatas

Pranešimas rengiamas vadovaujantis dviem pagrindiniais dokumentais:  minėtuoju Komisijos 
komunikatu Europos Parlamentui, Tarybai ir Auditorių rūmams „Sanglaudos politika. 2010 
m. strateginė ataskaita dėl 2007–2013 m. programų įgyvendinimo“ (toliau – Strateginė 
įgyvendinimo ataskaita) ir Komisijos tarnybų darbo dokumentu4, pridėtu prie komunikato.

                                               
1 P6_TA(2009)0165.
2 P7_TA-PROV(2010)0189
3 COM (2010) 110
4 SEK(2010)360
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Strateginės ataskaitos

Strateginės ataskaitos yra sanglaudos politikos naujovė, atsiradusi šiuo programavimo 
laikotarpiu. Šių ataskaitų tikslas, kaip teigiama Tarybos reglamento 1083/2006 (bendrasis 
reglamentas)1 36 konstatuojamojoje dalyje, yra papildyti sanglaudos politikos strateginį turinį 
ir paskatintų jos skaidrumą integruojant Bendrijos prioritetus.

To paties reglamento 29 straipsnio 2 dalyje, 30 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyti strateginių 
ataskaitų teisiniai pagrindai. Pagal šį reglamentą reikalaujama, kad valstybės narės iki 
2009 m. pabaigos pateiktų pirmąsias nacionalines strategines ataskaitas. Strateginėje 
įgyvendinimo ataskaitoje pateikiami duomenys pagrįsti šiomis strateginėmis ataskaitomis.

Minėtame reglamente taip pat reikalaujama, kad Strateginę įgyvendinimo ataskaitą kuo 
greičiau po jos paskelbimo išnagrinėtų Taryba2, ji taip pat pateikiama Europos Parlamentui, 
Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui siekiant palengvinti ES 
institucijų diskusiją.

Tikslas 

Sanglaudos politika yra pagrindinė Sąjungos priemonė, kuria skatinamas darnus ir 
harmoningas 271 regiono vystymasis. 2000–2006 m. programavimo laikotarpio ex-post
vertinime3 matyti, kad paskutiniais metais padaryta pažanga mažinant ekonominius, 
socialinius ir teritorinius skirtumus, kuriant naujas darbo vietas, užtikrinant pagalbą 
asmenims, kurie ilgą laiką neturi darbo, turi mažai įgūdžių ir yra labiausiai pažeidžiami, 
didinant augimą, plėtojant infrastruktūras ir gerinant aplinkos apsaugą.

Pasiektas valstybių narių įgyvendinamų strateginių ir veiklos programų 2007–2013 m. 
laikotarpio vidurys ir daug projektų jau buvo pasirinkta. Taigi, pirmoji bendrai iš struktūrinių 
fondų finansuotų (2007–2013 m.) programų įgyvendinimo lygio analizė labai svarbi dėl 
dviejų priežasčių: 

(1) įvertinus sutartų strategijų ir siekiamų tikslų įgyvendinimo pažangos lygį parengti 
konkrečios padėties po 18 mėnesių įgyvendinimo apžvalgą;
(2) nustatyti pasikartojančius proceso trūkumus ir sritis, kurias reikia reformuoti, taip pat 
pabrėžti pažangiąją patirtį. 

Ypač reikia nustatyti tikrąją padėtį dėl finansinės krizės padarinių ir po jos vykusio 
ekonomikos nuosmukio, taip pat atsižvelgiant į artėjančias kito programavimo laikotarpio 
derybas.

Ataskaitoje bus nagrinėjamas įgyvendinimas, tačiau ji apims ir ateities prognozes. Joje 

                                               
1 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 2006 m. liepos 11 d. nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos 
regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantis Reglamentą (EB) N. 
1260/1999
2 Tarybos 2010 m. birželio 14 d. išvados dėl Komisijos 2010 m. strateginės ataskaitos dėl sanglaudos politikos 
programų įgyvendinimo
3 2000–2006 m. Komisijos vykdytų sanglaudos politikos programų ex post įvertinimo, kurį bendrai finansavo 
ERPF (1 ir 2 tikslų) suvestinė ataskaita, 2010 m. balandis
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siekiama sudaryti galimybes tinkamai pažangai. Taigi rekomendacijose siekiama pagerinti 
esamojo programavimo laikotarpio programų įgyvendinimą ir parengti politikos gaires 
laikotarpiui po 2013 m.

Veiklos prielaidos

Pranešėjas savo veiklos prielaidose teigia, kad įrodyta, jog sanglaudos politika ir toliau 
naudinga, ir užtikrina, kad ypač atsižvelgiant į krizę ir į natūralius šalių skirtumus, buvo 
nedidelis, tačiau padrąsinantis socialinės ir ekonominės padėties pagerėjimas. 

Tačiau pranešėjas mano, kad tam tikrose srityse reikia dėti daugiau pastangų, ypač siekiant 
pagerinti įgyvendinimą, vengti per didelio vilkinimo, užtikrinti didesnę finansinę discipliną ir 
labiau derinti su kitomis ES politikos sritimis.

Siūloma ataskaitos struktūra

Ataskaita rengiama pagrindinį dėmesį skiriant šiems klausimams:

1. Socialinė ir ekonominė padėtis

2. Įgyvendinimas

2.1. Pažanga įgyvendinant Bendrijos strategines gaires

Pagal kiekvieną gairę bus aptariamos kelios Bendrijos strateginių gairių temos. Pagrindines 
temas, kurias sudaro vadinamosios prioritetinės temos arba investicijų kategorijos, galima 
nagrinėti pagal šias gaires:

a) Gairė: Patrauklesnė vieta investicijoms ir darbui
b) Gairė: Žinių ir naujovių tobulinimas ekonomikos augimui
c) Gairė: Daugiau ir geresnių darbo vietų
d) Teritorija

2.2. Pažanga įgyvendinant Lisabonos darbotvarkę pagal tikslus

a) Konvergencija
b) Regionų konkurencingumas ir užimtumas
c) Europos teritorinis bendradarbiavimas 

3. Įgyvendinimo sunkumai

Vieni iš pagrindinių klausimų yra bendrų mažiausių pagrindinių rodiklių naudojimas, tam 
tikrų Bendrijos strateginių gairių temų, pavyzdžiui, geležinkelių, vilkinimas, valstybių narių 
surinktų duomenų lyginimas ir apibendrinimas ES lygiu.

4. Regionų skirtumų mažinimas

Atkreipiamas dėmesys į naujų valstybių narių pažangą.
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5. Reagavimas į ekonominę krizę

6. Sinergijos kūrimas ir Regioninės politikos išteklių sektorinio išskaidymo vengimas

7. Stebėsena ir vertinimas

8. Pažangioji patirtis

9. Išvados ir rekomendacijos naujajam programavimo laikotarpiui

Darbo metodai ir procedūra

Šis darbo dokumentas turėtų padėti įgyvendinti siekį pradėti vaisingas diskusijas su 
Regioninės plėtros komiteto nariais. Taigi, darbo dokumentas apima tik pradinę pranešėjo 
nuomonę, kuri bus plėtojama rengiant pranešimo projektą. 

Pranešėjas siekia artimai bendradarbiauti su šešėliniais pranešėjais, taip pat su nuomonės 
referentais, pateikusiais nuomones šiai Regioninės plėtros komiteto ataskaitai. (Biudžeto 
komitetas, Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetas ir Transporto ir turizmo komitetas nusprendė rengti nuomones).

Be to, visi Regioninės plėtros komiteto nariai kviečiami išsakyti savo nuomonę diskusijos 
metu siekiant pranešimo projektą papildyti konstruktyviomis idėjomis.


