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Įvadas

Šiame darbo dokumente trumpai paaiškinami pranešimo savo iniciatyva tikslas ir apimtis. 
Pranešėjas analizuoja svarbiausias Komisijos išvadas ir pasiūlymus, formuluoja preliminarias 
pastabas ir, iškeldamas svarbiausius pranešime svarstytinus klausimus, bendrais bruožais 
apibrėžia jo struktūrą. 

Būsimame Parlamento pranešime pirmiausia bus siekiama įvertinti Komisijos Penktosios 
sanglaudos ataskaitos išvadose išdėstytus teiginius ir parengti į ateitį orientuotas 
rekomendacijas. Todėl pranešime, kuris bus rengiamas vadovaujantis šiuo darbo dokumentu, 
bus pateikiamos konkrečios rekomendacijos dėl struktūrinių fondų reglamentų po 2013 m. ir 
paaiškinamas atitinkamas poveikis daugiametei finansinei perspektyvai.

Pranešime bus remiamasi daugiausia šiais dviem dokumentais: 
 Komisijos komunikatu Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir 

socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos investicijų bankui
„Penktosios ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaitos išvados. 
Sanglaudos politikos ateitis“ (toliau – Išvados);

 pagrindiniu dokumentu „In Europas Zukunft investieren: Fünfter Bericht über den 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt“ („Investuoti į Europos 
ateitį: Penktoji ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaita“) (toliau – 5-
oji sanglaudos ataskaita).

Komisijos komunikatas (Išvados)

Šios Išvados yra konsultacijų, kurios pradėtos remiantis 5-ąja sanglaudos ataskaita ir kurios 
bus baigtos 2011 m. sausio 31 d.–vasario 1 d. vyksiančiu Penktuoju sanglaudos forumu, 
pagrindas. 

Pačioje pradžioje Komisija pabrėžia, kad vykdoma sanglaudos politika gerokai prisidėta prie 
ekonomikos augimo ir gerovės didėjimo visoje ES. Taip pavyksta mažinti socialinius ir 
teritorinius skirtumus, kurie priešingu atveju būtų sustiprėję. Tai ypač akivaizdu matant 
ilgalaikį krizės poveikį.

Sanglaudos politikos vaidmuo šiais sunkiais laikais turėtų išlikti svarbus, siekiant užtikrinti 
augimą ir kartu skatinant darnų ES ir jos regionų vystymąsi. Išvadose nurodoma būtinybė 
imtis bendrų pastangų Europos, nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis. Tačiau dėl vis 
rimtesnių pasaulinių iššūkių ir būtinybės kuo geriau panaudoti kiekvieną valstybės 
išleidžiamą eurą gali prireikti tam tikro masto sanglaudos politikos reformų.

2010 m. kovo 3 d. Europos Vadovų Tarybos priimta strategija „Europa 2020“, kurios 
laikydamasi ES turi sėkmingai įvykdyti XXI amžiaus keliamus įspūdingus uždavinius, yra 
svarbus bandymas tarpusavyje suderinti Europos Sąjungos politikos kryptis. Taip siekiama 
bendrų į pažangų, tvarų ir integracinį augimą nukreiptų tikslų.

Kaip reikėtų tinkamai nustatyti tris augimo aspektus, kurie aiškiai nurodyti strategijoje 
„Europa 2020“ ir yra labai svarbūs sanglaudos politikai? Kaip, jei tai įmanoma nustatyti, 
juos įgyvendinti ir koks konkrečiai vaidmuo šiame procese tektų sanglaudos politikai?
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Tarp sanglaudos politikos ir strategijos „Europa 2020“ neabejotinai esama glaudžios sąsajos. 
Dėl šio ryšio atsirado apčiuopiama galimybė toliau padėti vargingesniems ES regionams 
pasivyti kitus ir sanglaudos politiką paversti svarbia varomąja visos ES augimo jėga. 
Negalima pamiršti, kad sanglaudos politika jau dabar turi geriausias ir praktiškiausias 
galimybes tapti sėkminga ES strategijos tikslų iki 2020 m. įgyvendinimo priemone.

Išvadose paminėti šie svarbiausi aspektai: ES lygmeniu gauta nauda, sanglaudos politikos 
valdymas, sanglaudos politikos procedūrų racionalizavimas bei supaprastinimas ir pagaliau 
sanglaudos politikos struktūra. Kiekvienas iš šių aspektų yra svarbus būsimos sanglaudos 
politikos ramstis, todėl ir šiame darbo dokumente, ir juo grindžiamame pranešime jie bus 
aptariami atskirai.

5-osios sanglaudos ataskaitos turinys 

Tolesniame trumpame įvade į pagrindinius skyrius pranešėjas iškelia kai kuriuos pradžioje 
paminėtus esminius klausimus, apibendrina svarbias ar prieštaringas išvadas ir įvertina 
pirmuosius pranešimo rezultatus.

I. Ekonominė, socialinė ir teritorinė padėtis ir vystymosi tendencijos

Konkurencingumo ir konvergencijos skatinimas

Skirtumų tarp regionų sumažėjo, bet jie neišnyko. Įdomu tai, kad vystantis regionams gausėja 
teigiamų aspektų, o miestų vietovėse pradėta ekonominė veikla apima ir mažiau išsivysčiusias 
vietoves, dažnai kaimo.

Pranešėjas pabrėžia, kad, kaip svarbiausias augimo šaltinis, visuose ES regionuose buvo 
matyti didėjantis produktyvumas, kurį plačiąja prasme galima sieti su inovacijomis ir 
(arba) kurį nulėmė užimtumo reorganizavimas didesnį dėmesį skiriant sektoriams, 
kuriuose sukuriama didesnė pridėtinė vertė. Deja, Komisija neanalizuoja vidaus rinkos 
teikiamų paskatų, kurios yra esminės teigiamai regioninei plėtrai. Neapriboto prekių, paslaugų 
ir darbuotojų judėjimo užtikrinimas, pranešėjo nuomone, yra veiksmingiausia regioninė 
politika, kuria jau kryptingai prisidedama prie regionų išsivystymo skirtumų mažinimo. 
Sanglaudos ir struktūrine politika suteikiama papildomų paskatų regionams siekti bendrų 
Europos tikslų ir sumažinamas disbalansas tarp regionų. 

Pranešėjas palankiai vertina naują Regioninės plėtros generalinio direktorato sukurtą sintetinį 
inovacijų potencialo rodiklį bei naujojo rodiklio išvadas dėl regionų konkurencingumo 
(2010 m.) ir pabrėžia, kad regionams vystantis gali kisti ir priemonės, kuriomis savo 
konkurencingumą jie gali padidinti geriausiai.

Pranešėjas susirūpinęs dėl Komisijos pastabos, kad tik kas dešimtas regionas pasiekė 
strategijoje „Europa 2020“ iškeltą tikslą į mokslinius tyrimus ir plėtrą investuoti 3 % BVP. 
Šis tikslas, kaip ir kiti strategijoje „Europa 2020“ nustatyti kiekybiniai tikslai, turi būti 
taikomi ES bendrai, suprantant, kad dėl skirtingų regionų struktūrų į mokslinius tyrimus ir 
plėtrą bei aukštąsias mokyklas investuoti vienodai neįmanoma ir nebūtina.
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Reikia patvirtinti, kad buvo išnagrinėtas švietimo lygis ir žmogiškasis kapitalas, kaip vieni 
iš svarbiausių augimo veiksnių, tačiau, pranešėjo nuomone, dėl to nebūtinai turi būti vienodas 
aukštojo mokslo įstaigų pasiskirstymas. Iš analizės matyti, kad investicijomis į inovacijas ir 
švietimą būtų galima skatinti augimą, tačiau tik jei yra atitinkama infrastruktūra (transporto, 
plačiajuosčio interneto ir energetikos) ir atitinkamos institucijos (subalansuotas viešųjų 
investicijų ir fiskalinės politikos konsolidavimo derinys įgyvendinant makroekonomines 
priemones, elektroninės valdžios paslaugos, tarpvalstybinis mokymasis), taigi būtinas 
integruotas priemonių metodas.

Greitkelių tinklo tankumas ir kelių tinklo kokybė ES labai skirtingi, o prieinamumas 12 
naujųjų ES valstybių narių apskritai yra prastesnis. Kalbant apie miestų centrus jungiantį kelių 
tinklą ir transporto jungčių užtikrinimą, tarp 15 senųjų ir 12 naujųjų ES valstybių narių esama 
didžiulių skirtumų. Ir kelių, ir geležinkelių tinklui daugelyje 12 naujųjų valstybių narių 
regionų reikalingos nemažos investicijos, kad būtų pasiektas panašus lygis kaip 15 senųjų 
valstybių narių. Tačiau pranešėjas pažymi, kad ir 15 senųjų valstybių narių didelę teritoriją 
apimanti  transporto infrastruktūra turi trūkumų, ir pasigenda tarptautinių tinklų reikšmės 
regioninei politikai analizės. Kalbant apie energetiką, svarbiausia didesnis energijos 
vartojimo efektyvumas, didesnis pažangiųjų energetikos sistemų ir atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos naudojimas. Beveik nekalbama ir apie tai, kaip naudojant struktūrinius fondus būtų 
galima padidinti nepalankioje padėtyje esančių regionų energetikos infrastruktūros vertę.

Didinti gerovę ir kovoti su atskirtimi

Iš demografinių tendencijų ES aiškiai matyti, kad tarp gyventojų daugėja vyresnio amžiaus 
žmonių, o tai turės poveikį sąlygoms darbo rinkoje ir sveikatos priežiūros paslaugų paklausai. 
Kalbant apie žmonių gerovę, matyti aiškūs skirtumai tarp regionų, o kalbant apie gyvenimo 
trukmę ir mirštamumą nuo vėžio ir širdies ligų – aiškus atotrūkis. Retai apgyvendintuose 
rajonuose, ypač mažiau išsivysčiusiose valstybėse narėse, apskritai sunkiau gauti atitinkamas 
paslaugas. Šiame skyriuje aptariamos darbo rinkos tendencijos ir analizuojami milžiniški 
krizės padariniai, dėl kurių nedarbo lygis kai kuriose valstybėse narėse pasiekė apie 20 %. 

Atsižvelgiant į su skurdu ir atskirtimi susijusius veiksnius, gyventojų, kuriems gresia 
skurdas, dalis įvairiose šalyse aiškiai skirtinga, nors prieš krizę daugelyje Vidurio ir Rytų 
Europos šalių į biudžetą buvo surenkama daugiau pajamų. Aktyvi kova su skurdu pirmiausia 
reiškia plačių galimybių įgyti kvalifikaciją, dalyvauti darbo rinkoje ir gauti sveikatos 
priežiūros paslaugas suteikimą.

Ekologinio tvarumo didinimas

Valdžios įstaigos, vykdydamos aktyvią aplinkos ir klimato politiką, reikšmingai prisidės prie 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo transporto sektoriuje ir pastatuose; šioje srityje jos 
gali skatinti ir privačias investicijas. Be to, regionai, nors atskirų vietovių pajėgumai ir 
skirtingi, gali atlikti svarbų vaidmenį skatinant atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimą. 
Saulės energijos sistemas efektyviausia plėtoti Pietų Europoje, o papildomą vėjo energiją 
ekologiniu ir ekonominiu požiūriu tikslingiausia panaudoti Atlanto ir Šiaurės jūros 
pakrantėse.



DT\853445LT.doc 5/14 PE456.704v01-00

LT

Nors daugelis regionų sugebėjo įvykdyti ES aplinkos direktyvų reikalavimus, o tai yra ir 
sanglaudos politikos nuopelnas, atliekų ūkio ir miesto nuotekų valymo srityse dar reikia daug 
nuveikti. Be to, pažymėtina, kad investicijos kartais buvo daromos neturint aiškių ilgalaikio 
finansavimo tikslų. Todėl ilgalaikis planavimas turi būti tikroviškesnis. Pranešėjas norėtų 
apsvarstyti, kaip geriausiai nustatyti sritis, kuriose sanglaudos politiką galima vykdyti 
veiksmingiausiai, ir kaip kuo palankiau sukurti atitinkamas reformos paskatas.

Nors daugelis miestų ir toliau kenčia nuo prastos oro kokybės, gyvenimas mieste susijęs su 
mažesniu energijos suvartojimu judėjimui ir mažesniu dirvožemio sandarinimu, tiesa, tai 
galima pasakyti tik apie kompaktiškus, o ne apie dideles teritorijas užimančius miestus.

II. Valstybių narių politika ir sanglauda

Strategijoje „Europa 2020“ iškeltus tikslus galima pasiekti tik jei bus tarpusavyje suderintos 
regioninės, nacionalinės ir ES politikos kryptys ir prisiimama atsakomybė įvairiais 
lygmenimis. Būtinybė koordinuoti valstybių narių politiką siekiant sanglaudos įtvirtinta net 
EB sutarties 175 straipsnyje. Pranešėjas palankiai vertina pagrindinių skirtumų analizę 
atsižvelgiant į valstybės išlaidas ir vietos bei regionų valdžios institucijų įtraukimą į su 
viešosioms investicijomis susijusią veiklą. Labai svarbu parodyti viešąsias investicijas NUTS 
II lygmeniu ir jų indėlį į sanglaudos politiką (taip išsamiai tai padaryta pirmą kartą).

Kai kurios valstybės narės dėmesį sutelkė į regionų skirtumų mažinimą, kitos – į nacionalinį 
konkurencingumą. Neatsižvelgiant į pasirinktą būdą, vis daugiau reikšmės teikta vidiniam 
atitinkamo regiono vystymosi potencialui išnaudojant jo konkurencinius pranašumus, o ne tik 
to regiono trūkumams kompensuoti.

Maždaug du trečdalius viešųjų investicijų ES padaro vietos ir regionų administracijos, o 
iš to ir vėl matyti, koks reikšmingas vietos ir regionų valdžios institucijų indėlis siekiant
sanglaudos politikos ir strategijos „Europa 2020“ tikslų. Tiesa, decentralizavus išlaidas 
nematyti, kokią disponavimo jomis teisę turi valdžios institucijos.

Tarp viešųjų investicijų ir augimo nustatyta teigiama sąsaja, t. y. konvergencija. Todėl ir 
ateityje viešųjų investicijų ir sanglaudos politikos srityje pagrindinį dėmesį reikės skirti 
mažiau išsivysčiusiems regionams. Nerimą kelia tai, kad dėl krizės sukelto valdžios sektoriaus 
skolos didėjimo daugelyje valstybių narių bus stabdoma su viešosiomis investicijomis susijusi 
veikla. O ja ir toliau būtų galima didinti Europos paramos reikšmę regionams – tai buvo 
akivaizdu jau iš bendro paskatų paketų finansavimo iš Europos lėšų. Komisijos nuomone, dėl 
skolos didėjimo gali prireikti peržiūrėti bendro finansavimo taisykles. Pranešėjo nuomone, 
kartu reikėtų numatyti ir lengvatų siekiant pritraukti daugiau privataus kapitalo. 

Kad sanglaudos politika būtų kuo veiksmingesnė, būtinos struktūrinės ir institucinės reformos 
nacionaliniu lygmeniu. Deja, jos vyko sąlyginai vangiai ir nesklandžiai. Sanglaudai ypač 
svarbios mokslinių tyrimų, plėtros ir inovacijų sritys, bendrosios įmonių, vidaus rinkos ir 
konkurencijos sąlygos, geresnio reglamentavimo darbotvarkė ir darbo rinka. Atsižvelgdamas į 
tai, pranešėjas sveikina valstybes nares, nusprendusias mokslinių tyrimų, plėtros ir inovacijų 
srityje įgyvendinti nuoseklesnį ir kompleksiškesnį priemonių rinkinį, kuriuo sanglaudos 
politikai bus daromas didesnis poveikis. Padaryta pažanga modernizuojant aukštąjį mokslą ir 
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skatinant privatųjį sektorių, ypač MVĮ. Tačiau visose srityse, ypač konkurencijos politikoje, 
dar reikia daug nuveikti.

Siūloma sanglaudos politiką glaudžiau susieti su makroekonominiais tikslais ir 
struktūrinėmis bei institucinėmis reformomis:

 reikėtų išplėsti makroekonominių sąlygų, kurios šiuo metu taikomos tik Sanglaudos 
fondui, taikymą;

 reikėtų apsvarstyti, ar šios sąlygos galėtų būti naudingos ir kitiems tikslams, 
pavyzdžiui, su sanglaudos politika susietoms struktūrinėms ir institucinėms 
reformoms.

II. Kitos Europos politikos kryptys ir sanglauda

5-ojoje sanglaudos ataskaitoje nuodugniai ir išsamiai aptarta daugybės ES politikos 
priemonių, kurios apibendrintos pagal jų regioninį aspektą, poveikis regionams. Kai kuriose 
politikos srityse dėl nevienodo poveikio teritorijoms reikia imtis konkrečių veiksmų, kad 
išlaidų ir naudos santykis būtų subalansuotesnis. Pagaliau būtinas geresnis poveikio 
regionams suvokimas: apie poveikį teritorijoms reikėtų kalbėti dar formuojant politiką arba 
kaip alternatyva galėtų būtų regioninio poveikio vertinimo įtraukimas į atitinkamų 
priemonių ex-post vertinimą. 

Pranešėjas palankiai vertina pasiūlymą, kad Komisija savo poveikio vertinime turėtų labiau 
pabrėžti regioninį aspektą ir kad valstybės narės tuo tikslu galėtų kurti savo metodus. Šiame 
pranešime turėtų būti toliau tobulinamos procedūros, o ESPON tyrimo dėl specifinių politikos 
priemonių poveikio tam tikriems regionams rezultatai turėtų būti tolesnių priemonių 
pagrindas.

Pranešėjas taip pat patvirtina, kad, siekiant sanglaudos ir augimo tikslų, svarbu infrastruktūros 
gerinimo priemones derinti su investicijomis į švietimą, verslumą ir inovacijas. Taip pat 
svarbu regionuose susieti mokslinių tyrimų ir plėtros programas, sanglaudos politiką ir kaimo 
plėtros programas. Tik taip ES, siekdama Europos tikslų, gali plačiai įgyvendinti inovacijų 
paskatas.  

IV. Sanglaudos politikos poveikis

Kaip nustatyta 2000–2006 m. laikotarpio ex-post vertinime, kalbant apie 1-ąjį tikslą – 15 
senųjų ES valstybių narių regionus, dėl sanglaudos politikos sukurta vienas milijonas darbo 
vietų, o BVP padidėjo 10 %. Kiekvienais metais apie 10 mln. žmonių įgyja išsilavinimą; 
daugiau kaip 23 mln. žmonių suteikta galimybė prisijungti prie nuotekų surinkimo ir valymo 
sistemų. Iš makroekonominių modelių imitacijų matyti, kad dėl sanglaudos politikos 
BVP ES vertinant apskritai padidėjo. Dabartiniame programavimo laikotarpyje pagal 
sanglaudos politiką planuojamos investicijos įmonių ir inovacijų srityje sudaro maždaug 
79 mlrd. EUR, transporto srityje – 76 mlrd. EUR (daugiausia 12 naujųjų ES valstybių narių), 
žmogiškojo kapitalo srityje – 68 mlrd. EUR ir aplinkosaugos srityje – 62 mlrd. EUR.

Investicijos į kelių tiesimą 15 senųjų valstybių narių beveik sėkmingai baigtos; dabar jas 
reikėtų sutelkti į aplinką tausojančias transporto rūšis (geležinkelius, vietinio susisiekimo 
sistemas). Pranešėjas taip pat rekomenduoja pakankamai dėmesio skirti ir visai Europai 
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reikšmingoms modernizavimo ir taisymo priemonėms bei trūkstamoms transporto tinklo 
jungtims, pavyzdžiui, automobilių ir vandens kelių srityje; 12 naujųjų valstybių narių, kaip ir 
anksčiau, prioritetu išlieka viso susisiekimo gerinimas. 

Sanglaudos politikos poveikis kaimo vietovėms taip pat išanalizuotas ir nustatyta, jog ja 
prisidėta prie galimybių gauti paslaugas pagerinimo, o kartu prie gyvenimo sąlygų pagerinimo 
ir darnesnės teritorijų plėtros.

Aktyvus suinteresuotųjų asmenų dalyvavimas vietos ir regionų lygmenimis daugelio 
projektų atveju buvo svarbiausias jų sėkmės veiksnys ir lemiama pridėtinė sanglaudos 
politikos vertė. Kalbant apie partnerystės principą, iš vertinimų matyti, kad 2000–2006 m. 
laikotarpiu 15 senųjų valstybių narių jis taikytas labiau, o 10 naujųjų valstybių narių dar reikia 
imtis veiksmų. Apskritai partnerystės principas įgyvendinant ES programas taikytas 
labiau negu įgyvendinant valstybių narių programas.

Įdomu, kad sanglaudos politikos administravimo išlaidos ne didesnės negu kitų 
tarptautinių organizacijų finansavimo programų išlaidos, nors valstybėse narėse išlaidų ir 
personalo poreikis buvo skirtingas. Dėl Europos teisės aktų taikymo administracinė našta 
padidėja nedaug, tačiau, jei nacionaliniai reikalavimai viršija reikiamą mastą, 
biurokratija gali smarkiai padidėti.

Taip pat nurodytos kelios dar gerintinos sritys. Nediferencijuotas dotacijų teikimas įmonėms 
toliau reformuotas ir kryptingai plėstas specialių finansavimo priemonių (paskolų, rizikos 
kapitalo, paramos tinklui ir t. t.) pasiūlymais.

Be to, iš vertinimo matyti, kad (praktiškai visose investicijų srityse) didžiausias dėmesys 
klaidingai skirtas paramos lėšų išleidimui, o ne programose iškeltų tikslų pasiekimui.
Stebėsena dažnai per daug nukreipta į paviršutinišką našumą (nutiestų kelių kilometrus, 
kvalifikacijos kėlimo priemonių skaičių), o ne į pageidaujamą poveikį (naujų susisiekimo 
kelių indėlis į regioninę plėtrą, darbo vietos suradimas dėl kvalifikacijos kėlimo renginių).  
Todėl ateityje tikslai turėtų būti aiškiau formuluojami, sutelkiami į kelis prioritetus ir 
vertinami pagal aiškius kriterijus.

5-ojoje sanglaudos ataskaitoje ypač siūloma naudoti poveikio vertinimus, parengtus lyginant 
faktus, išlaidų ir naudos analizes, paramos gavėjų apklausas ir kokybinius metodus, 
pavyzdžiui, konkrečius tyrimus. Valstybės narės raginamos, be Komisijos priemonių, šioje 
srityje rengti savo vertinimus.
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Siūloma pranešimo struktūra

Siūloma tokia pranešimo, kuris bus rengiamas, struktūra: 

1. 5-osios sanglaudos ataskaitos išvadų vertinimas 
(baigtas 2000–2006 m. finansavimo laikotarpis ir tarpinis einamojo 2007–2013 m. 
laikotarpio vertinimas)

o Tikslų pasiekimas
o Programavimas ir atsakomybė už programas
o Kontrolės ir veiksmingumo vertinimas

Sanglaudos politika yra pagrindinė ES priemonė skatinti darnų ir harmoningą visų 271 
regionų vystymąsi. Iš 2000–2006 m. programavimo laikotarpio ex-post vertinimo1 matyti 
pažanga mažinant ekonominius, socialinius ir teritorijų skirtumus. 

Pasiektas valstybių narių įgyvendinamų strateginių ir veiksmų programų 2007–2013 m. 
laikotarpio vidurys, daug projektų jau įgyvendinti. Pranešime bus nagrinėjamas jų 
įgyvendinimas, tačiau jis apims ir ateities prognozes. Juo bus siekiama sudaryti galimybes 
tinkamai pažangai. Todėl pranešime bus suformuluotos rekomendacijos, kaip pagerinti 
programų įgyvendinimą šiuo programavimo laikotarpiu.

2. Struktūrinių fondų ateitis

Didžiausias dėmesys pranešime bus skiriamas pirmosioms konkrečioms rekomendacijoms dėl 
būsimos sanglaudos ir struktūrinės politikos. Pagrindas – Komisijos išvados dėl 5-osios 
sanglaudos ataskaitos, kurios dar kartą nagrinėjamos šioje struktūros apžvalgoje.

2.1. Sanglaudos politikos tikslai ir turinys

2.1.1. Žvilgsnis į ateitį: visuotinės ir Europos bendrosios sąlygos

Europos regioninę politiką reikia formuoti atsižvelgiant į pasaulinę raidą. Pranešime bus 
keliami tokie klausimai:

1) Su kokiais visuotiniais iššūkiais per kelerius ateinančius metus susidurs Europos valstybių 
bendrija? 
2) Kokios galimybės atsiveria regionams dėl vis didėjančio darbo pasidalijimo pasauliniu 
lygiu ir dėl informacinių technologijų pažangos? 
3) Kaip Europos regionai gali prisidėti prie tausaus išteklių naudojimo ir kovos su klimato 
kaita? Kokį poveikį jiems patiems daro demografinė raida, aplinkos įvykiai, finansų krizės 
padariniai ir globalizacija? 
4) Kur ir kaip sanglaudos politika gali prisidėti prie teisingo galimybių paskirstymo 
regioninės plėtros srityje?

                                               
1  Ex-post evaluation of Cohesion Policy Programmes 2000-06 co-financed by the ERDF (Objective 1&2), 
Synthesis report (2000–2006 m. Komisijos vykdytų sanglaudos politikos programų ex post įvertinimo, kurį 
bendrai finansavo ERPF, (1 ir 2 tikslų) suvestinė ataskaita), 2010 m. balandžio mėn.
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2.1.2. Papildoma nauda Europos lygmeniu

Jau nuo seno sanglaudos politika, kurios ženklas – solidarumu grįsta bendrija ir augimo 
politika, teikia naudą, kuri labai svarbi visam žemynui. Sanglaudos politika ir toliau bus 
siekiama Lisabonos sutartyje numatyto tikslo mažinti įvairių regionų išsivystymo skirtumus ir 
nepalankiausioje padėtyje esančių vietovių atsilikimą, todėl jos indėlis įgyvendinant strategiją 
„Europa 2020“ jau ir šiandien labai reikšmingas. Tačiau, atsižvelgiant į būsimus iššūkius ir 
struktūriniams fondams reikalingo biudžeto priimtinumą, papildomą naudą Europos lygmeniu 
reikia aiškiau nustatyti ir labiau pabrėžti. 

Jei su kai kuriais trūkumais ar iššūkiais vienodai susiduria visi Europos regionai 
(aplinkosauga, demografinė raida, profesinė kvalifikacija), tai dar negalima manyti, jog 
atsakomybė už juos tenka tik Europos lygmeniu. Tik dėl to, kad tautoms ir regionams kyla 
panašių problemų, automatiškai nereiškia, jog už jų sprendimą atsakinga Europa. Būtent kai 
kuriose pagrindinėse strategijos „Europa 2020“ (mažiau mokyklos nebaigiančių asmenų, 
daugiau aukštą kvalifikaciją įgyjančių asmenų, daugiau dirbančiųjų, mažiau skurdo, daugiau 
vietinių investicijų į aplinką) srityse pranešėjas įžvelgia pirmiausia nacionalinę ar netgi 
regionų ar vietos politikų atsakomybę. 

Šiuo atveju būtų naudinga tiksliau nustatyti didesnę investicijų naudą Europos lygmeniu. 
Komisijos Išvadose šiuo klausimu dar nėra pakankamo postūmio, nes ji papildomą naudą 
analizuoja labai sudėtingai, remdamasi daugiau programų eigos procesais, ir per mažai aprašo 
ją iš esmės. Todėl pranešime bus nukrypstama nuo formalios Komisijos Išvadų struktūros ir 
pirmiausia keliami šie klausimai:

5) Kaip Europos regionine politika būtų galima tiesiogiai ir veiksmingai remti pastangas 
gaivinti ekonomiką ir augimą nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis?
6) Kur yra bendrų Europos tikslų regioninis aspektas?
7) Kur yra papildoma nauda Europos lygmeniu naudojant sanglaudos lėšas? Kaip ją būtų 
galima nustatyti?
8) Koks gali būti Europos regionų indėlis siekiant strategijoje „Europa 2020“ numatytų  
tikslų?

2.1.3. Investicijų prioritetų nustatymas

Remiantis diskusijomis apie bendrus (ekonominius, socialinius ir ekologinius) iššūkius ir 
papildomą sanglaudos politikos naudą Europos lygmeniu galima apibrėžti būsimus investicijų 
prioritetus. Pranešėjas palankiai vertina ex-post sanglaudos politikos vertinime Komisijos 
išsakytą rekomendaciją labiau sutelkti išteklius, norint, kad jie būtų pakankamai reikšmingi ir 
duotų apčiuopiamos naudos. Todėl ateityje reikės užtikrinti, kad valstybės narės ir regionai ir 
ES suteiktus, ir nacionalinius išteklius skirtų keliems prioritetams, kuriais būtų siekiama 
spręsti konkrečius uždavinius. 

Remiantis šiais pirminiais svarstymais, pranešime bus keliami šie klausimai:

9) Kuriose politikos srityse reikia sutelkti Europos pastangos siekiant strategijos „Europa 
2020“ ir regioninės plėtros tikslų bei norint sumažinti regionų skirtumus?
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10) Kaip veiksmus, kurių imamasi Europos lygmeniu, suderinti su nacionalinio suvereniteto 
principais ir regioninės savivaldos supratimu?

2.1.4. Programavimo turinys, tikslinės struktūros ir pagrindas

Kaip matyti iš 5-ojoje sanglaudos ataskaitoje ir Išvadose aprašytos struktūros, sanglaudos 
politika ir toliau apimtų visus Europos regionus ir iš esmės būtų išlaikyta pasiteisinusi tikslinė 
struktūra (1. Konvergencija, 2. Konkurencija ir užimtumas, 3. Pasienio bendradarbiavimas). 
Tačiau tai reikia aiškiau suformuluoti ir nurodyti sąsajas su atitinkamomis biudžeto eilutėmis. 
Pranešime tai reikės išnagrinėti išsamiau.

Komisijos nuomone, sanglaudos politiką, kaip integruotą politiką, reikėtų toliau plėtoti 
remiantis šiais pagrindiniais elementais:
– Komisijos priimamu bendru strateginiu pagrindu, kuriame numatyti investicijų prioritetai 
ir kuris skirtas Sanglaudos fondui, Europos regionų vystymosi fondui, Europos socialiniam 
fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos žuvininkystės fondui;
– vystymosi ir investicijų partnerystės sutartimi (taikoma sanglaudos politikai), kuria būtų 
pakeisti ankstesni strateginiai bendrieji valstybių narių planai ir dėl kurios derėtųsi ir sutartų 
valstybės narės ir Europos Komisija;
– veiksmų programos, kurios, kaip ir dabartiniu programavimo laikotarpiu, būtų pagrindinė 
priemonė, kurią taikant strateginiai dokumentai virstų konkrečiais investicijų prioritetais.

Šie trys pasiūlymai yra pagrindiniai su tuo susijusio Komisijos pasiūlymo ramsčiai. Tačiau, be 
jų, kalbant apie priemonių tikslus ir struktūrą, reikia atsižvelgti ir į kitus aspektus, kurie bus 
nagrinėjami pranešime:
11) Finansinė parama, kaip ir dabartiniu programavimo laikotarpiu, regionams turėtų būti 
skirstoma pagal jų ekonominio išsivystymo lygį (nustatomą pagal BVP vienam gyventojui) 
(tačiau rengiant ir įgyvendinant ES politikos priemones kitame sprendimų priėmimo 
lygmenyje būtų galima nuspręsti nustatyti papildomas priemones ar rodiklius). Kaip toks 
modelis galėtų atrodyti?
12) Kaip galima  užtikrinti, kad programavimo ir jo procesų reformos iš esmės būtų susijusios 
su tikslu mažinti administracinę naštą?
13) Kaip, teikiant būtiną paramą pereinamuoju laikotarpiu, būtų galima ypač atsižvelgti į 
anksčiau labiausiai remtas vietoves, kuriose išliko neigiamų regioninių tendencijų (pvz., 
mažėja gyventojų)?
14) Ar, kalbant apie sanglaudos politiką, reikia nustatyti tarpinę kategoriją – tarp 1 ir 
2 tikslų?
15) Dažnai iš Sanglaudos fondo ir Europos regioninės plėtros fondo daromos investicijos 
susijusios su tais pačiais tikslais. Ar tikslinga didinti finansavimo veiksmingumą 
supaprastinant struktūrą, be kita ko, sujungiant Sanglaudos fondą ir Europos regioninės 
plėtros fondą? Ar sujungtas fondas vis tiek galėtų prisidėti prie reikalingo infrastruktūros 
gerinimo mažiau išsivysčiusiose ES dalyse? Ar tokiu būdu galima veiksmingiau pasiekti 
sanglaudos politikos tikslą, tai yra kad investicijos į infrastruktūrą būtų labiau susietos su 
investicijomis į švietimą, įmones ir inovacijas?
16) Komisija siekia reformuoti finansavimo priemones. Svarbiausias paramos būdas teikiant 
dotacijas turėtų būti labiau  papildomas paskolų ir fondų sprendimais.  Kokiu mastu ir kokia 
forma būtų galima taikyti naujus finansavimo būdus? Ar reikėtų naudoti paprasčiausią iš jų 
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(kreditus), siekiant mažinti administracinę naštą? Ar galimos ir mažiau tiesioginės priemonės 
(kaip antai grupių konsultavimas ir rėmimas)?
17) Kaip tiksliau apibrėžti Europos socialinį fondą ir jo vaidmenį atsižvelgiant į integruotą 
sanglaudos politiką struktūrą ir jos finansavimą? Kaip labiau suderinti ESF ir kitų 
struktūrinių fondų (ypač ERPF) priemones? Kaip pagerinti ESF ir ERPF sąveiką ir sudaryti 
kryžminio finansavimo galimybę siekiant palengvinti integruotą miestų plėtrą?
18) Kaip, kalbant apie sanglaudos politiką, pagerinti miesto ir kaimo partnerystę, kuri 
pranešime bus aiškiai įvardijama kaip darnios plėtros galimybė? Kaip užtikrinti geresnę 
kaimo plėtros ir sanglaudos politikos priemonių sąveiką ir supaprastinti taisykles?
19) Kaip konkrečiai programavimo dokumentuose turėtų būti suformuluotos miestų politikos 
priemonės ir ar integruoti miestų plėtros planai turėtų būti privaloma bendro projektų 
miestuose finansavimo iš ES lėšų sąlyga?
20) Sanglaudos politika ir toliau bus skatinami trys teritorinio bendradarbiavimo aspektai, 
t. y. pasienio, tarpvalstybinis ir tarpregioninis. Kaip pagerinti sąsają su kitais struktūrinės ir 
sanglaudos politikos tikslais? 

2.1.5. Teritorinė sanglauda

Lisabonos sutartyje numatytas naujas ekonominės ir socialinės sanglaudos aspektas –
teritorinė sanglauda. Nepaisant, kad dėl to Europos gyventojams vis sunkiau suvokti ES 
sanglaudos politikos sąvokas ir programavimą ir net potencialiems gavėjams atsiranda vis 
daugiau painiavos dėl tikslinių struktūrų ir programavimo, investicijos į regioninę sanglaudą 
yra daug metų vykdoma Europos struktūrinė politika; būtent siekiant ekonominės ir socialinės 
sanglaudos tikslų. Nauja čia, Komisijos nuomone, yra tai, kad numatyti nauji miestų plėtros ir 
makroregioninių strategijų metodai. Pranešime reikia išsiaiškinti šiuos klausimus:

21) Kaip ES sanglaudos politika galima paremti inovatyvios miestų plėtros strategijas?
22) Ar makroregioniniais susivienijimais pagrindžiama teisė į jiems nustatytas lėšas? 
23) Ar visuotinės dotacijos regioniniu lygmeniu tinkama priemonė?

2.1.6. Kaimynystės ir plėtros politikos kryptys

Ši tema 5-ojoje sanglaudos ataskaitoje svarstoma nepakankamai. Europos kaimynystės 
politikos priemonė (ENPI) ir Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (IPA) yra svarbios 
sanglaudos politikai, nes per jas, be kita ko, teikiamos lėšos tarpvalstybiniam 
bendradarbiavimui su Europos Sąjungai nepriklausančiomis valstybėmis. IPA tikslas taip pat 
padėti šalims kandidatėms parengti sanglaudos struktūras dalykiniu ir organizaciniu požiūriu. 
Be to, narystė, žinoma, turėtų poveikį esamoms paramos struktūroms ir paramos 
intensyvumui. Ataskaitoje bus keliami šie klausimai: 

24) Ar kaimynystės ir plėtros politikoje numatytiems regioninės plėtros komponentams ir 
toliau reikėtų taikyti Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (IPA), kurioje kaip sąlyga 
numatyta valstybės narystė Europos Sąjungoje?
25) Kokį poveikį sėkmingos derybos dėl narystės turi esamos sanglaudos politikos 
formavimui? Ar ES galės, laikydamasi savo kriterijų dėl narystės, ir sanglaudos politikos 
aspektu įvertinti savo priėmimo galimybes?  Ar šiuose procesuose pakankamai dalyvauja 
Parlamentas ir Regionų komitetas?
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2.2. Naujo sanglaudos politikos programavimo paskatos, sąlygos ir rezultatyvumas

Komisijos nuomone, dėl naujos Europos Sąjungos ekonominės politikos valdymo sistemos 
reikia naujų privalomų nuostatų dėl reformų, kurias turėtų įgyvendinti valstybės narės, 
siekdamos užtikrinti veiksmingą paramos naudojimą tiesiogiai su sanglaudos politika 
susijusiose srityse, sąlygų ir paskatų.

Per kitą programavimo laikotarpį šią makroekonominių sąlygų rūšį reikėtų išplėsti, t. y. jos 
turėtų apimti ne tik Sanglaudos fondą, bet ir kitus struktūrinius fondus, kurie taps būsimos 
sanglaudos politikos struktūros dalimi.

Būtų nustatytos naujos sąlygų nuostatos, kuriomis būtų sukuriamos paskatos reformoms. Taip 
valstybės narės būtų raginamos vykdyti reikalingas reformas. Valdant šį procesą svarbu 
teisingas administracinių Komisijos gebėjimų ir Tarybos politinės krypties bei priežiūros 
mastas.

26) Kokie konkrečiai galėtų būti ES reikalavimai dėl valstybių vykdytinų reformų siekiant 
veiksmingiau panaudoti sanglaudos lėšas, nesumažinant valstybių narių kompetencijos?
27) Koks gali būti sanglaudos politikos indėlis griežtinant drausmę valstybėms, kuriose 
didelis biudžeto deficitas?

Jau minėtame bendrame strateginiame pagrinde, nustatant sąlygas, būtų nustatyti ir 
pagrindiniai principai, kurių būtų privaloma laikytis įgyvendinant veiksmus. Šie principai 
turėtų būti pritaikomi prie nacionalinių ir regioninių aplinkybių, nes tai sanglaudos politikai 
labai svarbu. Atsižvelgiant į šiuos principus ir į institucinę sąrangą, programavimo laikotarpio 
pradžioje su kiekviena valstybe nare ar regionu reikėtų susitarti dėl konkrečių privalomų 
sąlygų vykdant veiklą tiesiogiai su sanglaudos politika susijusiose srityse ir, suderinus su 
visomis susijusiomis ES politikos sritimis, jas įtraukti į programavimo dokumentus (t. y. 
vystymosi ir investicijų partnerystės sutartį ir veiksmų programas). 

Siūlomos naujos sąlygos galėtų padėti siekti papildomos naudos Europos lygmeniu, tačiau jos 
dar teorinės ir turi būti tikslinamos. Kad šiuo klausimu pranešimu būtų padaryta pažanga ir 
padėta atsakyti į Komisijos klausimus, reikia išsiaiškinti ir šiuos aspektus: 

28) Kokie tokių sąlygų trūkumai ir pranašumai ir kokios būtų Komisijos ir nacionalinių bei 
regionų valdžios įstaigų užduotys ir kompetencija jas įgyvendinant praktiškai?
29) Kaip šias sąlygas reikėtų nustatyti individualiai valstybėms narėms (ar regionams?) ir 
užtikrinti jų  palyginamumą ir vienodą požiūrį? Koks šiame procese regionų vaidmuo? Kaip 
išlaikyti pasiteisinusius partnerystės principus?
30) Kaip galima užtikrinti, kad dėl labiau į veiklą nukreiptos sanglaudos politikos struktūros 
nepadidėtų administracinė našta, taigi nebutų sukliudyta supaprastinimo pastangoms?
31) Kokiais rodikliais remiantis galima iš anksto nustatyti vystymosi tikslus ir tada konkrečiai 
įvertinti sanglaudos politikos rezultatus? Ar jie turės pakankamą ryšį su padarytų investicijų 
papildoma nauda Europos lygmeniu? 
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Turėtų būti persvarstytas bendras finansavimas, kaip vienas iš pagrindinių sanglaudos 
politikos principų, ypač didžiausia jo dalis, ir prireikus nustatyta keletas jo dydžių, kurie 
geriau atitiktų išsivystymo lygį, ES papildomą naudą, veiksmų rūšis ir paramos gavėjus.

32) Kokia didžiausia bendro finansavimo dalimi būtų užtikrinamas atsakingesnis struktūrinių 
fondų lėšų naudojimas, pvz., 60 %, 75 % ar 90 %? Ar pasiūlytus diferencijavimo kriterijus 
reikėtų papildyti kitais kriterijais, jei taip, kokiais?

Būtų galima apsvarstyti galimybę pritaikyti naujoviškesnes priemones, kuriomis būtų galima 
padidinti sanglaudos politikos veiksmingumą. Pavyzdžiui, būtų galima įsteigti ES lygmens 
veiklos rezervą, skatinant įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ tikslus. Veiklos rezerve būtų 
atidėta tam tikra sanglaudos biudžeto dalis, kuri per laikotarpio vidurio peržiūrą būtų skiriama 
toms valstybėms narėms ir regionams, kurie, palyginti su laikotarpio pradžia, daugiausia 
pažengė įgyvendinant strategijos „Europa 2020“ tikslus.

33) Kokio dydžio dalis iš biudžeto galėtų būti skiriama veiklos rezervui? Iš ko tiksliai jis būtų 
finansuojamas? Kokią galimybę kontroliuoti neišleistas lėšas turėtų valstybės narės? 

2.3. Finansavimo strategija ir finansų kontrolė

2.3.1. ES biudžeto laikotarpis ir eilutės

Dabartinės formos ES biudžetas vykdant sanglaudos politiką pateisino viltis. Todėl, darant net 
ir labai mažus jo įtvirtintos ir pasiteisinusios struktūros pakeitimus, reikia būti labai 
apdairiems. Gaila, Komisija savo Išvadose išsamiau neaptaria vykstančios diskusijos dėl 
naujos biudžeto struktūros.

34) Kurie biudžeto laikotarpiai palankiausi vykdyti sanglaudos politiką? Ar reikalinga, 
atsižvelgiant į strategiją „Europa 2020“ ir naują augimo apibrėžtį, biudžeto eilučių 
atskyrimo reforma?

2.3.2. Finansų valdymas, finansinė drausmė, finansų kontrolė

Komisija siūlo išplėsti standartines procedūras, įdiegti metiniu valdymo patikinimo 
pareiškimus bei akreditavimo procedūras atsakingoms valdymo įstaigoms ir svarsto paskatas, 
kuriomis būtų užtikrinama griežta nacionalinė kontrolė. Nacionalinėms valdžios institucijoms 
europinės lėšos galėtų būti pervedamos tik kai atitinkamą sumą jos pačios išmokėtų paramos 
gavėjui. Taip pat lėšų išmokėjimas turi būtų labiau susietas su rezultatais ir toliau visose 
srityse turi būti taikoma N+2 taisyklė.

35) Valstybės narės privalo užtikrinti griežtesnę kokybinę ir teisinę bendro finansavimo 
išlaidų kontrolę. Kaip būtų galima pasiekti, kad šie Komisijos pasiūlymai sulauktų 
pripažinimo ir būtų privalomai įgyvendinami? Kaip mokant ex-post kompensacijas išvengti 
pavojaus, kad pablogės sąlyginai skurdesnių valstybių narių padėtis? 
36) Kaip pasitelkiant elektroninės valdžios sprendimus būtų galima kuo labiau supaprastinti 
tokią kontrolės sistemą, užtikrinant didžiausią jos veiksmingumą.
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Galutinės darbo dokumento išvados

Siūlydamas tokią pranešimo struktūrą ir joje iškeldamas 36 klausimus pranešėjas apžvelgia 
svarbiausius šiuo metu intensyviai diskutuojamus pasiūlymus dėl būsimos sanglaudos 
politikos po 2013 m. 

Iš esmės ES sanglaudos politika turi būti siekiama didesnio rezultatyvumo. Principiniai 
Komisijos pasiūlymai įtraukti strategijos „Europa 2020“ aspektus taip pat įtikinami, net jei 
„Europa 2020“ neapima visų svarbių sanglaudos politikos poreikių. Taip pat ateityje teikiant 
paramą regionams būtina stiprinti valstybių narių atsakomybę už lėšų panaudojimo kontrolę. 

Nors iš principo pritariama Komisijos Išvadoms, tačiau reikia konkretesnių pasiūlymų, kaip 
jas įgyvendinti, kad jos būtų priimtinos Europos Parlamentui ir valstybėms narėms. Pirmieji 
vertinimai ir įgyvendinimo rekomendacijos bus pateikti šiame pranešime.

Komisija dar nepakankamai apibrėžė papildomos naudos Europos lygmeniu sąvoką 
sanglaudos politikos požiūriu. Taip pat reikia kuo greičiau pasiūlyti rodiklius dėl tikslų 
susitarimų ir rezultatų vertinimo. Taip pat reikia tiksliau apibūdinti planuojamas nustatyti 
sąlygas, vystymosi partnerystę ir investicines sutartis, atsižvelgiant į nacionalinę ar regionų 
kompetenciją įgyvendinant svarbius strategijos „Europa 2020“ tikslus. Europos sanglaudos ir 
struktūrinės politikos veiksmingumą ir viešą vertinimą lems priimtinas ir teisingas uždavinių 
paskirstymas ES, valstybėms narėms ir regionams ateityje.


