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Vienas tikslas –  sanglauda ir vienas priemonių jai pasiekti rinkinys  

Siekiant įgyvendinti socialinės, ekonominės ir teritorinės sanglaudos tikslus, Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV) 175 straipsnyje numatyti bendri struktūrinių fondų (visų 
fondų kartu –  Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF), Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), Europos socialinio fondo (ESF), Europos regioninės 
plėtros fondo (ERPF) veiksmai.

Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad šių fondų ir Europos žuvininkystės fondo (EŽF) 
bei Sanglaudos fondo (SF) teikiama parama būtų koordinuojama pagal 2006 m. liepos 
11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos 
regioninės plėtros fondo (ERPF), Europos socialinio fondo (ESF) ir SF1, 9 straipsnio 4 dalies 
nuostatas.

2010 m. birželio 14 d. išvadose dėl Komisijos 2010 m. strateginės ataskaitos dėl sanglaudos 
politikos programų įgyvendinimo Taryba pabrėžė, kad vykdant bendrąją sanglaudos politiką 
tikroji pridėtinė vertė kuriama taikant vieną strateginį požiūrį ir bendras įgyvendinimo 
taisykles, kurios taikomos ERPF, SF ir ESF.

2010 m. kovo 25–26 d. išvadose Taryba priėjo prie išvados, kad strategiją „Europa 2010“ 
būtina remti visomis bendrosios politikos strategijomis, įskaitant sanglaudos politiką.

Atsižvelgdama į politikos strategijų ir priemonių sanglaudos poreikį, savo dokumente dėl 
strategijos „Europa 2020“ Komisija, aptardama vieną iš strategijos pavyzdinių iniciatyvų, 
įsipareigoja įgyvendindama nuoseklią finansavimo strategiją sutelkti ES finansines priemones 
(kaimo plėtrą, struktūrinius fondus, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programas, 
transeuropinius tinklus, Europos investicijų banką (EIB), sujungdama ES ir nacionalinių 
viešojo ir privačiojo sektorių finansinius šaltinius2.

Spalio 19 d. Komisijos komunikate dėl ES biudžeto peržiūros3 kalbama apie plataus masto 
viešųjų konsultacijų rezultatus, kurie parodė, kad siekiant sąveikų ir užtikrinti sanglaudą 
būtina labiau koordinuoti veiksmus.

Fondų veiklos koordinavimas ir ligi šiol pasiekti rezultatai

Kalbant apie ESF, iš sukauptos patirties akivaizdu, kad ekonominių veiksmų (inovacijų, 
mokslinių tyrimų, mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ), aplinkosaugos ir pan.) finansavimas iš 
ERPF gali būti veiksmingesnis, jeigu jis būtų atidžiai koordinuojamas ir neatskiriamas nuo šio 
fondo veiksmų, ypač atsižvelgiant į tai, kad daugumos programų ir priemonių įgyvendinimo 
sėkmė didžia dalimi priklauso nuo sėkmingo kelių veiksnių derinio, iš kurių svarbiausias 
žmogiškųjų išteklių plėtra. Abiejų struktūrinių fondų kuriamos pridėtinės vertės Europai 
didėjimas siejamas su pažanga siekiant ekonominės ir socialinės intervencijos sąveikos.

                                               
1 OL L 210, 2006 7 31, p. 25.
2 Žr. pavyzdinę iniciatyvą „Tausiai išteklius naudojanti Europa“.
3 COM (2010) 700.
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2007–2013 m. programinio laikotarpio struktūrinės politikos reforma lėmė Regioninės plėtros 
fondo atskyrimą nuo bendrosios struktūrinių fondų sistemos. Pabrėžta, kad dėl šio atskyrimo 
negalima nepaisyti kai kurių tikslų arba juos dubliuoti, be to, reikėtų užtikrinti plėtros 
galimybes panašiose kaimo ir miesto vietovėse, tačiau šiuo klausimu įrodymai prieštarauja 
vieni kitiems. Siekiant kaimo plėtros politikos strategijų efektyvumo, jas būtina atidžiai 
koordinuoti su EŽŪFKP priemonių ir panašių regioninės politikos priemonių įgyvendinimu. 
Šiuo klausimu Europos Parlamentas nuolat atkakliai tvirtino, kad būtina atidžiai stebėti kaimo 
plėtros atskyrimą nuo sanglaudos politikos, kad būtų galima įvertinti tikrąjį jo poveikį kaimo 
vietovių plėtrai. EŽŪFKP atskyrimo nuo sanglaudos politikos srities rezultatus reikėtų atidžiai 
įvertinti.

Paaiškėjo, kad kryžminio finansavimo taisyklės4 nėra veiksmingas veiklos koordinavimo 
būdas, be to, dėl šių taisyklių fondų valdymas tapo dar sudėtingesnis. Jas reikėtų peržiūrėti, 
atsižvelgiant į patikimus ir išsamius duomenis apie jų taikymą ir poveikį.

Dėl didėjančio dėmesio miesto problemoms ir miestų vaidmens sanglaudos politikoje 
suinteresuotieji subjektai baiminasi, kad tai gali lemti netolygią miesto ir kaimo vietovių 
plėtrą, todėl jie ragina kurti realius ir veiksmingus miesto ir kaimo ryšius. 

Didinti lėšų naudojimo lankstumą ir kurti administravimo kultūrą, kuria būtų skatinamas 
tarpdisciplinis požiūris ir fondų administravimo supaprastinimas, raginama nebe pirmą kartą. 
Dėl struktūrinių fondų, Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos 
septintosios bendrosios programos ir Konkurencingumo ir inovacijų pagrindų programos 
sąveikų – Europos Parlamentas atkakliai tvirtino, kad būtina vengti didelės pajėgumų 
koncentracijos ekonominiuose branduoliuose ir įtakingiausiuose ES regionuose, 
apgailestaudamas, kad finansavimo sąveikos tebėra menkai žinomos.

Taip pat nustatyta, kad faktinės sąveikos didžia dalimi priklauso nuo pagalbos gavėjų 
organizacinio ir strateginio gebėjimo derinti pagal įvairias ES priemones teikiamą paramą 5, ir 
valstybės narės turėtų veiksmingiau tirti sanglaudos politikai skiriamo finansavimo ir kitų 
Europos Sąjungos finansavimo šaltinių sąveikas6..

Europos Parlamentas ankstesniame dabartinio programavimo laikotarpio įgyvendinimo etape 
taip pat prašė parengti įvairių ES fondų– ERPF, ESF, SF ir EŽŪFKP – sujungimo galimybių 
studiją7..

Kada ir kuriose srityse gerinti koordinavimą ir sąveikas

Dar daugiau įtakos sprendimui atkakliau siekti koordinuoti ES fondų ir programų pastangas  
turi Europoje prasidėjęs pokrizinis laikotarpis. Akivaizdu, kad per ateinančius kelerius metus 

                                               
4 Žr. Bendrojo reglamento 34 straipsnio 2 dalį. 
5 Šiuo klausimu žr. 2010 m. gegužės 20 d. EP rezoliuciją (P7_TA(2010)0189).
6 Žr. 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento rezoliucijos (P6_TA(2009)0124) 17 punktą ir 
2008 m. spalio 21 d. Europos Parlamento rezoliucijos (OC C 15 E, 2010 1 21, p. 10), 1 
punktą.
7 2008 m. spalio 21 d. Europos Parlamento rezoliucija, 4 punktas.
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dėl poreikio konsoliduoti valstybės biudžetus būsime priversti imtis naujovių ir turimomis 
lėšomis siekti didesnio poveikio8. Daugelis pripažįsta, kad tai yra galimybė tai padaryti.

2010 m. birželio 14 d. išvadose dėl Komisijos 2010 m. strateginės ataskaitos dėl sanglaudos 
politikos programų įgyvendinimo Taryba atkreipė dėmesį, kad esant būtinybei reikia dar 
geriau koordinuoti sanglaudos politiką ir kitas ES ir nacionalines politikos strategijas, kad 
būtų galima didinti veiksmingumą siekiant paprastai ir darniai įgyvendinti bendrus tikslus.

Už regioninę politiką, jūrų reikalus ir žuvininkystę, užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį 
bei žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingi Komisijos nariai Komisijos pirmininkui J. M. Barroso 
skirtame rašte vieningai pripažino, kad siekiant tvarios ir integracinės ekonominės plėtros, 
kurią ES privalo pasiekti, būtina į visumą sujungti įvairias ES politikos strategijas. Šiame 
rašte Komisijos nariai nedvejodami siūlo parengti bendrą ES lygmens laikotarpio po 
2013 m. ERPF, ESF, SF, EŽŪFKP ir EŽF strateginę programą. Vadovaujantis šiuo 
požiūriu pagerėtų strateginis planavimas, kuris šiuo metu nėra toks vientisas, o tai sumažintų 
priemonių ir politikos strategijų vientisumo stoką.

Spalio 19 d. komunikate dėl ES biudžeto peržiūros Komisija siūlo, vykdant kitą daugiametę 
finansinę programą, vadovautis koordinuotu požiūriu ne tik taikant sanglaudos politikos 
priemones, bet ir įgyvendinant kitas ES mokslinių tyrimų, inovacijos, mokymosi visą 
gyvenimą ir tinklų programas. Komunikate siūloma įgyvendinti bendrą strateginę 
programą geresniam koordinavimui užtikrinti. Be to, koordinavimas būtų vykdomas 
valstybių narių lygmeniu įgyvendinant Vystymosi ir investicijų partnerystės sutartį. Tokiu pat 
požiūriu Komisija siūlo vadovautis savo 5-oje sanglaudos ataskaitoje9. 

Ne vienoje rezoliucijoje Parlamentas atkakliai tvirtino, kad „norint užtikrinti optimalų 
augimą ir plėtrą šioje srityje, būtina skirtingų sektorių politikos sąveika ir visa apimantis 
požiūris jų atžvilgiu“ ir kad „turėtų būti <...> įsipareigota vykdyti bendrą lanksčią ES 
politiką“10.  Bendrus fondų veiksmus sutelkus regiono ir (arba) vietos lygmeniu, didėtų jų 
pridėtinė vertė, o vietos suinteresuotieji subjektai turėtų galimybę konkrečius veiksmus 
pritaikyti pagal realius ekonominius ir socialinius poreikius ir kartu pagal užimtumo padėtį 
kiekviename konkrečiame regione (vietos plėtros strategiją, teritorija grindžiamus plėtros 
planus ir pan.).

Sąveikos būtinos, tačiau kaip jas užtikrinti?

Svarbūs koordinavimo elementai jau įdiegti, tačiau siekiant geresnių sąveikų, šiuos elementus 
galima stiprinti. ES sanglaudos politikos priemonės (ERPF, ESF ir SF) valdomos pagal 
bendrą sistemą, kuri apima viską – nuo strateginių gairių iki mokėjimų ir ataskaitų teikimo. 

                                               
8 Šiuo klausimu komunikate dėl ES biudžeto peržiūros (4 punkto įžanga, p. 20) Komisija 
aiškiai teigia, kad „jeigu norima, kad viešosios investicijos į ES biudžetą duotų grąžą, reikia 
parengti naujos kartos finansines programas, kuriose svarbiausias darbotvarkės punktas būtų 
veiksmingumas“.
9 Investing in Europe’s future, Fifth report on economic, social and territorial cohesion, 
European Commission, November 2010.
10 2009 m. kovo 24 d. Europos Parlamento rezoliucija (TA(2009)0163).
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Tačiau to nepakanka. Galima gerinti ne tik sanglaudos politikos priemonių koordinavimą.
Atsižvelgiant į bendrus ES ekonominės plėtros tikslus, koordinavimo sistema turėtų apimti 
veiksmus, už kuriuos šiuo metu atsakingi SF, ERPF, ESF, EŽF ir EŽŪFKP. Taip pat reikėtų 
nustatyti ryšius su kitomis ES priemonėmis, kaip antai mokslinių tyrimų, inovacijų, 
mokymosi visą gyvenimą ir tinklų programomis, ir su jomis susijusius koordinavimo 
mechanizmus. 

Integruota planavimo ir įgyvendinimo sistema gali apimti visas politikos sritis, pvz., 
nacionalinis plėtros planas, arba ji gali apimti kelias politikos sritis, siekiant išspręsti pavienes 
sudėtingas problemas (t. y. strategija „Europa 2020“). Kompleksinio planavimo pranašumas 
yra suvokimas, kad sudėtingų problemų neįmanoma išspręsti taikant vienintelį sprendimą –
nedarbo klausimo negalima išspręsti bedarbių mokymu, nes taip pat būtina įgyvendinti naujų 
darbo vietų kūrimo politiką, pvz., remti MVĮ, veiklą pradedančias įmones ir pan. Jeigu tai yra 
silpnai išsivysčiusi šalis (regionas) ir siekiama, kad ji pasivytų kitas, atskirai valdomų 
pavienių sektorių politikos strategijos įgyvendinimas, pvz., transporto ar aplinkosaugos 
infrastruktūros įdiegimas, neturės didelio poveikio bendram tos šalies vystymuisi11. 
Vadovaujantis nevientisu požiūriu, gali būti įgyvendinamos iš dalies sutampančios arba viena 
kitai prieštaraujančios politikos strategijos, vykdoma prieštaringa visuomeninė veikla ir 
dubliuojami ištekliai, o tai turėtų pasekmių ir viešosios politikos veiksmingumui regiono 
lygmeniu, ir jos poveikiui nacionaliniu lygmeniu12.

ES sanglaudos politikos atveju tai reiškia, kad dabartinės planavimo ir įgyvendinimo 
sistemos, kuri apima žmogiškųjų išteklių, įmonių, ypač VMĮ, infrastruktūros ir pan. plėtros 
politikos strategijas (ir jų finansavimą), paskirtis – sudaryti sąlygas remtiniems regionams 
pasivyti kitus. Kiekvieną iš šių politikos strategijų įgyvendinant atskirai nebūtų pasiekta tiek 
daug, kiek pasiekiama jas įgyvendinant kartu pagal integruotą planavimo ir įgyvendinimo 
sistemą. Bendras struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo veiksmų planavimas ir
įgyvendinimas ir geresnė jų reintegracija į Kaimo plėtros ir Žuvininkystės fondų veiklą yra 
svarbiausias veiksnys siekiant atskleisti atsiliekančių regionų galimybes.
Sąveikos ir koordinavimas nereiškia, kad visais atvejais tiks vienas sprendimas. Kaip tik 
raginama atidžiai strategiškai koordinuoti priemones, politikos strategijas ir veikėjų veiksmus, 
kad būtų parengtos kruopščiai suplanuotos intervencinės priemonės ir programos, kurias 
įgyvendinant būtų atsižvelgiama į kiekvieno regiono teritorinius ypatumus ir jų pranašumus 
kitų atžvilgiu arba jų ypatumus, taikant kompleksinį teritorija grindžiamą požiūrį13..

 Minėtame keturių Komisijos narių laiške siūloma žengti svarbų papildomą žingsnį – parengti 
bendrą strateginę programą, kurią įgyvendinimo etape būtina papildyti bendra teisės 
sistema, nustatant bendrą taisyklių rinkinį.

Siekiant didžiausio poveikio, veiksmai turi būti koordinuojami visais politikos 

                                               
11 Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) leidinys Regions matter: 
economic recovery, innovation and sustainable growth, 2009, p. 125.
12 Idem.
13 Tyrimas, EDORA (European Development Opportunities for Rural Areas) taikomųjų 
mokslinių tyrimų projektas, atliktas įgyvendinant „ESPON 2013“, 2010 m. liepos mėn., B 
dalis, p. 48.
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formavimo lygmenimis – strateginio planavimo, įgyvendinimo ir mokėjimų etapuose, 
taip pat užbaigus įgyvendinimą, atliekant auditą ir vertinant.

Rengiant sanglaudos politikos priemones, būtina išsaugoti ir stiprinti vienos bendros 
taisyklės (valdymo, tinkamumo, audito ir ataskaitų teikimo taisyklių) ir trumpų 
kiekvienam fondui taikomų taisyklių, kuriuose atsižvelgiama į tam tikrus konkrečių 
fondų politikos tikslus, modelį. ERPF ir EŽF reikėtų vėl įtraukti į šią sistemą taip, kaip 
tai buvo 2000–2006 m. Be to, siekiant užtikrinti būtiną mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros pagrindinių infrastruktūrų finansavimą, būtina įdiegti bendrųjų 
septintosios ir aštuntosios programų ir ERPF koordinavimo mechanizmą. 

Atidus sanglaudos politikos ir kitų ES politikos strategijų koordinavimas taip pat būtinas 
siekiant veiksmingai įgyvendinti strategiją „Europa 2020“.

Tolesnis koordinavimas taip pat suteikia galimybę išsamiau apsvarstyti supaprastinimo 
galimybes. Bet kuriuo atveju vien panašios taisyklės ir bendras strateginis planavimas padės 
gerokai supaprastinti fondų veiklą.

Išvada

ES numatyta unikali kompleksinio politikos planavimo skirtingose valstybėse sistema. Ji jau 
veikė kuriant bendrąją rinką ir rengiant sanglaudos politiką ir kelis dešimtmečius itin 
sėkmingai padėjo plėtoti ekonominę ir socialinę sanglaudą ES. 

Šiuo nelengvu laikotarpiu mums žingsnis po žingsnio siekiant įveikti finansų ir ekonominės 
krizės pasekmes turime galimybę išnaudoti būsimų derybų dėl kitos daugiametės finansinės 
programos laiką ir pasiekti veiksmingesnių ES fondų ir programų sąveikų, įdiegdami dar 
didesnį poveikį turintį koordinavimo mechanizmą. Siekdami šio tikslo, dabartines 
strategines gaires turėsime perkelti į naują strateginio planavimo lygmenį, sukurdami bendrą 
strateginę programą ir papildydami bendrąją ES sanglaudos politikos priemonių sistemą 
papildomomis sąsajomis su kitomis su ES susijusiomis programomis.


