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SANTRAUKA 
ES sanglaudos politika – pagrindinė priemonė siekiant ES ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos tikslų. Jai skiriama antra pagal dydį ES biudžeto dalis, ji 
finansuojama iš kelių fondų ir yra suderinta su visiems rūpima ES ekonomikos augimo ir 
darbo vietų kūrimo strategija. Šiuo metu peržiūrint ES biudžetą ir keičiant politiką, 
diskusijos dėl sanglaudos politikos po 2013 m. reformos įgauna pagreitį. 2010 m. 
lapkričio mėn. paskelbus Penktąją sanglaudos ataskaitą ir 2011 m. birželio mėn. parengus 
finansinės perspektyvos projektą, tikimasi, kad Komisija sanglaudos politikos teisės aktų 
rinkinio projektą, kaip pagrindą deryboms su Taryba ir Parlamentu, paskelbs 2011 m. 
spalio mėn.  
Šiomis aplinkybėmis pagrindinis šio tyrimo tikslas – peržiūrėti pagrindines sanglaudos 
politikos po 2013 m. vizijas ir reformos galimybes, pagrįstas analitiniu naujausių mokslinių 
tyrimų ir politikos dokumentų palyginimu ir peržiūra. Po įvadinio skyriaus apie reformos 
politines aplinkybes antrajame skyriuje išsamiau nurodomi tikslai, planas ir metodai. 
Moksliniais tyrimais, pagrįstais politikos analizės metodu, siekiama įvertinti alternatyvių 
politikos galimybių pranašumus ir trūkumus ir nustatyti konkuruojančių reformų vizijas ir jų 
naudą. Taikyti metodai grindžiami literatūros apžvalga ir biudžeto modeliais.  
Trečiame skyriuje pateikiama konceptuali sistema, kurios pagrindu lyginamos įvairios 
diskusijos ir vizijos, susijusios su sanglaudos politika ir jos ateitimi. Skyriaus pradžioje 
diskusija dėl perskirstymo, kuria remiantis politika, kaip paprastas biudžeto perkėlimo 
mechanizmas, atmetama, supriešinama su vis svarbesne konkrečioms vietovėms pritaikyta 
vizija, pagal kurią politika pateikiama kaip integruota ir konkrečioms teritorijoms pritaikyta 
plėtros politika. Šiomis aplinkybėmis diskusijos dėl sanglaudos politikos reformos vyksta 
atsižvelgiant į platesnį strategijos „Europa 2020“ kontekstą, kurį gaubia dvilypės ir dažnai 
prieštaringos vizijos dėl, viena vertus, pagal teritorijas ir sektorius taikomų metodų ir, kita 
vertus, centralizuoto ir decentralizuoto valdymo. Iš oficialaus ir neoficialaus Europos 
Parlamento indėlio į diskusijas dėl biudžeto ir politikos reformos po 2013 m. aiškiai matyti, 
kad jis pritaria konkrečioms vietovėms pritaikytai ir teritoriniu požiūriu integruotai 
sanglaudos politikos vizijai, kuri yra visiems rūpimos ES darbotvarkės „Europa 2020“ 
pagrindas. Be to, jis ir toliau ryžtingai palaiko tvirtą ir pakankamais ištekliais aprūpintą 
sanglaudos politiką. Kadangi dabar Parlamentas kartu su Ministrų Taryba teisės aktus 
priima visiškai lygiomis teisėmis, Europos Parlamento nereikėtų varžyti pateikti aiškią ir 
plataus užmojo sanglaudos politikos viziją.  
Ketvirtame skyriuje pateikiami būsimo ES sanglaudos politikos tinkamumo ir lėšų 
paskirstymo scenarijai, pagrįsti naujausiais statistiniais duomenimis. Iš šių duomenų 
matyti naujas politinis klimatas iš dalies dėl regionų ekonomikos augimo, o iš dalies dėl to, 
kad buvo naudojamas 27 ES valstybių narių vidurkis; kartu šie veiksniai gerokai sumažina 
konvergencijos regionų plotą. Visų pirma dėl regionų augimo konvergencijos statuso 
netektų keletas Vokietijos ir Ispanijos regionų, taip pat Lenkijos ir Rumunijos sostinių 
regionai. Nustačius naują pereinamojo regiono apibrėžtį, veiksmų ėmimosi būdas taip pat 
pasikeis ir bus sukurta remiamos teritorijos, apimsiančios daugiau kaip 11 proc. 15 ES 
valstybių narių gyventojų, kategorija. Apskritai pasiūlymuose dėl 2020 m. biudžeto siūloma 
sanglaudos politikos biudžetą sumažinti nedaug. Daugiausia būtų mažinamos 
konvergencijai skiriamos išlaidos, nors vienam asmeniui konvergencijos išlaidos šiek tiek 
padidėtų. Gerokai padidėtų regionų konkurencingumui ir užimtumui skiriamos išlaidos 
absoliučiąja prasme ir vienam asmeniui, o pereinamajam regionui skiriamos išlaidos 
padvigubėtų. Finansinių ribų nustatymas bus labai svarbus sprendžiant, kaip paskirstyti 
finansines lėšas, visų pirma neturtingiausioms valstybėms narėms. Šioms valstybėms 
siūloma gerokai mažesnė riba, palyginti su 2007–2013 m. 
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Penktame skyriuje apžvelgiami sanglaudos politikos tikslai, įskaitant naują Sutarties 
įsipareigojimą siekti teritorinės sanglaudos ir sąsajos su strategija „Europa 2020“. Šioje 
strategijoje pabrėžiamas sanglaudos politikos tikslų įvairiapusiškas, dėl kurio kritikuojama 
per didelė tikslų gausa ir painiava. Komisija nesiūlė iš esmės pakeisti visiems rūpimų tikslų 
ir šiuo klausimu nepateikė tolesnio sąvokų tikslinimo. Pripažįstama, kad teritorinio aspekto 
įtraukimas atitinka naują Sutarties įsipareigojimą, tačiau svarbiausia žinoti tai, jog būtina šį 
aspektą labiau suderinti su strategijos „Europa 2020“ tikslais, kai kurioms valstybėms 
narėms ir politika suinteresuotiems subjektams keliant nerimą, kad įprastiems sanglaudos 
tikslams neskiriama pakankamai dėmesio. Taip pabrėžiama būtinybė įgyvendinti politikos 
tikslus norint nustatyti tikslią reikšmę, poveikį ir kompromisus, kurie daromi siekiant 
politikos tikslų. 
Teritorinis aspektas nagrinėjamas šeštame skyriuje. Jame pabrėžiama, kad svarbiausias 
sanglaudos politikos bruožas – pritaikomumas prie konkrečių ES teritorijų poreikių ir 
ypatumų, ir jį būtų galima remti, jei teritorinė sanglauda būtų apibrėžta kaip Sutarties 
tikslas. Komisija siūlo stiprinti miestų darbotvarkę, remti funkcines teritorijas, taip pat 
vietoves, susiduriančias su konkrečiomis gamtinėmis ir demografinėmis problemomis, ir 
strateginiu požiūriu labiau suderinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir makroregionines 
strategijas. Nenuostabu, kad priešinamasi kai kuriems labiau įpareigojantiems aspektams. 
Vis dėlto didesnė ES lygmens strateginė parama, galbūt paremta neseniai priimta 2020 m. 
teritorine darbotvarke, galėtų būti naudinga teritoriniam aspektui, siekiant nustatyti ir 
sustiprinti būsimus teritorinius sanglaudos politikos prioritetus. Be to, pirmenybę privalu 
teikti labiau strateginiu požiūriu pagrįstam metodui dėl teritorinio bendradarbiavimo 
aspekto, daugiau dėmesio skiriant konkrečios tarptautinės ir tarpvalstybinės reikšmės 
prioritetams ir projektams, siekiant didinti bendro išorės tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
ir makroregioninių strategijų sanglaudą ir supaprastinti administracinius reikalavimus. 
Septintame skyriuje „Strateginė sanglauda ir planavimas“ daugiausia dėmesio skiriama 
pasiūlymams dėl naujos planavimo sistemos ir dėmesio sutelkimo teminiu požiūriu. Tai 
apima ES lygmens bendros strateginės programos ir labiau privalomų nacionalinės 
partnerystės sutarčių nustatymą, taip pat didesnį dėmesio sutelkimą teminiu požiūriu į 
strategijos „Europa 2020“ prioritetus. Plačiai skatinama parengti bendrą strateginę 
programą, tačiau dar reikia išsiaiškinti, kaip šioje programoje bus nagrinėjamas teritorinio 
aspekto klausimas, kuris yra sanglaudos politikos pagrindas. Be to, siekiant didinti politinę 
atsakomybę už dokumentą, būtina surengti politinę diskusiją dėl šios programos, kurią 
tvirtinant dalyvautų Ministrų Taryba ir Europos Parlamentas. Pagrindinė privalomų 
partnerystės sutarčių taikymo problema – administracinės naštos ir išlaidų didėjimas. Nors 
plačiai sutariama, kad būtina dėmesį sutelkti teminiu požiūriu, valstybės narės nesutaria, 
kaip tai reikėtų įgyvendinti praktiškai. Jeigu partnerystės sutartyse būtų sutarta dėl bendrų 
tikslų ir kiekvienai valstybei narei privalomų ir rezultatais grindžiamų uždavinių, būtų rimtas 
pagrindas suteikti lankstumo šių uždavinių ir politikos priemonių rinkinio įgyvendinimo 
būdams. Taip pat būtina užtikrinti, kad dėmesį sutelkiant teminiu požiūriu nebūtų trukdoma 
integruotos politikos įgyvendinimui įvairiais teritoriniais lygmenimis. 
Aštuntame skyriuje naujos idėjos dėl sąlygų ir paskatų apžvelgiamos kaip rezultatais 
grindžiamos darbotvarkės ir platesnių ekonomikos valdysenos pokyčių Europos Sąjungoje 
dalis. Siekdama atremti kritiką dėl sanglaudos politikos veiksmingumo ir užtikrinti, kad ši 
politika duotų kiekybiškai įvertinamų ir matomų rezultatų ir darytų poveikį, Komisija siūlo 
nustatyti išankstines, struktūrines, įgyvendinimo ir makroekonomikos sąlygas. Nors 
dauguma valstybių narių šiuo klausimu atsargios, būtina rimtai apsvarstyti Komisijos 
pasiūlymus, norint atremti dabartinę politikos įgyvendinimo kritiką ir užtikrinti, kad politika 
būtų tvaresnė ir pagrįstesnė ES institucijų ir piliečių akyse. Be to, iš politikos poveikio 
tyrimo ir esamų tyrimų apžvalgos matyti, kad sąlygas ir paskatas būtų galima didinti, ypač 
išankstinių sąlygų ir paskatų rūšį. 
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Kitos įgyvendinimu pagrįsto modelio sąlygos – veiksminga stebėsena, vertinimas ir 
pajėgumas įgyvendinti. Kaip apžvelgiama devintame skyriuje, Komisija pasiūlymuose dėl 
stebėsenos ir vertinimo numato aiškesnius programos tikslus ir uždavinius planavimo 
etapu, griežtesnį ir tikslesnį ataskaitų teikimą, privalomus vertinimo planus ir daugiau 
dėmesio skirti poveikiui vertinti. Pasiūlymai grindžiami ankstesne patirtimi ir atitinka įvairių 
tyrimų rekomendacijas, tačiau valstybėms narėms susirūpinimą kelia tai, kad papildomi 
įsipareigojimai reikštų mažiau lankstumo ir daugiau administracinės ir su ataskaitų teikimu 
susijusios naštos. Labai svarbus spręstinas klausimas – kaip sustiprinti Parlamento 
vaidmenį strateginėse diskusijose dėl sanglaudos politikos įgyvendinimo, visų pirma 
stiprinant tarpinstitucinį dialogą su Komisija ir Taryba dėl sanglaudos politikos rezultatų ir 
laimėjimų. Siekiant stiprinti strategines diskusijas, Europos Parlamento (ir kitų 
suinteresuotųjų subjektų) turima su įgyvendinimu susijusi informacija turi būti pagrįstesnė, 
kad iš politikos kūrėjų būtų reikalaujama atskaitomybės. Viena iš neatidėliotinų priemonių – 
reikalauti, kad visi programos įgyvendinimo duomenys, vertinimai, metinės įgyvendinimo 
ataskaitos ir baigiamosios ataskaitos būtų viešai skelbiami internete iš karto juos parengus 
ir (arba) patvirtinus. Kitas klausimas, į kurį Komisijos pasiūlymuose nepakankamai 
atsižvelgiama, yra būtinybė atitinkamai didinti administracinius ir techninius pajėgumus 
parengti, stebėti ir vertinti programas valstybėse narėse ir Komisijoje. 
Dešimtame skyriuje aptariamas pasidalijamojo valdymo užtikrinimo modelis. Plataus 
užmojo struktūros pokyčiai siūlomi kaip finansinio reglamento peržiūros dalis, pagal kurią 
dabartinis bendros žemės ūkio politikos modelis į sanglaudos politiką iš esmės būtų 
perkeliamas kasmet suteikiant akreditaciją, patvirtinant sąskaitas ir ataskaitas, toliau 
užbaigiant programas ir nepriklausomus vertinimus. Stipriai priešinantis valstybėms narėms 
ir abejojant nauda, bent trumpuoju laikotarpiu yra rimtas pagrindas užtikrinti esamų 
valdymo ir kontrolės sistemų tęstinumą arba bent surasti būdą, kaip finansinio reglamento 
pasiūlymus suderinti su esama tvarka. Svarbesnis klausimas – supaprastinti finansų 
valdymą ir palengvinti audito ir kontrolės naštą programos valdymo institucijoms ir 
paramos gavėjams, kartu išlaikant aukštą finansų kontrolės standartą. Proporcingumas turi 
būti sprendimo dalis, pagal kurią būtų labiau pasitikima nacionalinėmis sistemomis, kurios 
buvo veiksmingos. Galėtų būtų naudinga supaprastintą kompensavimo tvarką išplėsti ir 
taikyti pridėtinėms išlaidoms, pvz., standartiniams vieneto įkainiams ir vienkartinėms 
išmokoms, tačiau būtina toliau išaiškinti ir įvertinti esamą supaprastintų išlaidų taikymą.  
Vienuoliktame skyriuje apžvelgiamas vis svarbesnis papildomos naudos klausimas, kuris 
dažnai suprantamas plačiu mastu, apimančiu ne tik poveikį plėtrai, bet ir administracinį 
poveikį ir poveikį mokymui ir matomumui, taip pat šalutinį poveikį valstybių narių 
sistemoms ir susijusiam naujovių diegimui ir veiksmingumo didinimui. Be ankstesniuose 
skyriuose apžvelgtų pasiūlymų, kiti papildomos naudos reformos pasiūlymai yra susiję su 
naujomis finansinėmis priemonėmis, finansiniu papildomumu, bendru finansavimu ir 
partnerystės principu.  
Ne dotacinių finansinių priemonių nauda plačiai pripažįstama, tačiau valstybės narės 
nenori, kad jų pasirinkimo laisvė dėl tiesioginių dotacijų naudojimo sumažėtų, todėl būtina 
nustatyti paprastesnes, aiškesnes ir lankstesnes naudojimosi šiomis priemonėmis taisykles. 
Komisijos pasiūlymais dėl papildomumo siekiama supaprastinti ataskaitų teikimo tvarką ir 
pašalinti ekonomikos valdysenos ataskaitų teikimo neatitikimus, tačiau išlieka klausimas, 
kaip užtikrinti, kad sanglaudos politikos išlaidos tikrai papildytų regioninei plėtrai skirtas 
valstybių narių išlaidas. Politikos papildomumo klausimui, susijusiam su konkrečių politikos 
krypčių turiniu ar procesu, skirta kur kas mažiau dėmesio. Yra rimtas pagrindas nedidelę 
dalį išteklių skirti Komisijai, kad ji imtųsi labiau vadovaujamo vaidmens, taip pat reikėtų 
reikalauti, kad būtų daug labiau įsipareigojama papildomos naudos politiką užtikrinti 
programos dokumentuose ir vėlesniuose vertinimuose. Be to, lankstesnė įsipareigojimų 
panaikinimo taisyklė būtų naudinga papildomos naudos politikai. Galiausiai partnerystės 
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principą būtų galima stiprinti įtraukiant tikslesnius ir patikimesnius norminius 
reikalavimus, nustatant neprivalomų teisės aktų principą ir platesnį techninės pagalbos 
teikimą partnerystei. Tačiau Komisija neparengė konkrečių pasiūlymų ir, tikėtina, kad šiems 
sumanymams priešinsis valstybės narės.  
Paskutiniame skyriuje pateikiamos tyrimo išvados ir politinės rekomendacijos, 
kuriomis siekiama informuoti Europos Parlamentą.   

 Politikos struktūra. Būtina nustatyti nuoseklų politinį požiūrį į pereinamąją 
kategoriją, atsižvelgiant į tai, kad regionai įvairūs ir jų augimo tendencijos skiriasi.  

 Tikslai. Vykdant įsipareigojimą įgyvendinti veiksmingesnę ir rezultatais pagrįstą 
sanglaudos politiką, būtina politiką įgyvendinti siekiant nustatyti jos tikslią reikšmę, 
poveikį ir kompromisus, daromus siekiant tikslų.  

 Teritorinį bendradarbiavimo aspektą reikėtų stiprinti dėmesio skiriant konkrečios 
tarptautinės ir tarpvalstybinės svarbos prioritetams ir projektams, remiantis 
patikima teritorijų analize, norint daryti poveikį; supaprastinant administracinius 
reikalavimus; užtikrinant didesnę sanglaudą su bendru išorės tarpvalstybiniu 
bendradarbiavimu ir makroregioninėmis strategijomis; reikalaujant, kad 
dalyvaujančios šalys nustatytų paramos politikos ir (arba) politikos krypčių sistemą, 
siekdamos parodyti, kad ES programa yra platesnės tarpvalstybinio arba 
tarptautinio bendradarbiavimo strategijos dalis; ir norinčioms valstybėms narėms 
suteikiant galimybes arba skatinant jas naudoti išteklius, siekiant įgyvendinti įvairias 
atskiroms vietovėms pritaikytas priemones. Apskritai didesnė ES strateginė parama 
teritoriniam aspektui visais atžvilgiais būtų naudinga. Reikėtų labiau pasinaudoti 
galimu Europos erdvės planavimo stebėjimo tinklo (angl. ESPON) įnašu kuriant ir 
įgyvendinant politiką.  

 Strateginė sanglauda ir planavimas. Siekiant didinti politinę atsakomybę už 
bendrą strateginę programą, būtina surengti politinę diskusiją dėl šios programos, 
kurią tvirtinant dalyvautų Ministrų Taryba ir Europos Parlamentas. Jeigu 
partnerystės sutartyse būtų sutarta dėl bendrų tikslų ir kiekvienai valstybei narei 
privalomų ir rezultatais pagrįstų uždavinių, būtų rimtas pagrindas suteikti lankstumo 
įgyvendinimui, t. y. tam, kaip pasiekiami tikslai, ir imamasi politikos priemonių 
rinkinio. Būtina užtikrinti, kad dėmesio sutelkimas teminiu požiūriu netrukdytų 
integruotos politikos įgyvendinimui įvairiais teritoriniais lygmenimis. 

 Įgyvendinimo valdymas. Sąlygas ir paskatas reikėtų vertinti pagal tai, ar: jomis 
skiriamas dėmesys sanglaudos politikos veiksmingumui didinti; jos tiesiogiai 
susijusios su investicijomis į sanglaudos politiką; jas gali paveikti politikos kūrėjai, jų 
skaičius ribotas; jos atitinka subsidiarumo principą; ir jos pagrįstos bendru valstybių 
narių ir Komisijos susitarimu. 

 Stebėsena, vertinimas ir pajėgumas. Strateginėse diskusijose dėl sanglaudos 
politikos įgyvendinimo Parlamento vaidmuo turėtų sustiprėti, visų pirma stiprinant 
tarpinstitucinį dialogą su Komisija ir Taryba dėl sanglaudos politikos rezultatų ir 
laimėjimų. Visi programos įgyvendinimo duomenys, vertinimai, metinės 
įgyvendinimo ataskaitos ir baigiamosios ataskaitos turėtų būti skelbiami viešai vos 
tik juos parengus ir (arba) patvirtinus. Būtina daugiau paramos skirti 
administraciniams ir techniniams pajėgumams siekiant parengti, stebėti ir vertinti 
programas valstybėse narėse ir Komisijoje. 

 Pasidalijamasis valdymas. Yra rimtas pagrindas užtikrinti esamų valdymo ir 
kontrolės sistemų tęstinumą ar bent jau rasti būdą, kaip finansinio reglamento 
pasiūlymus suderinti su esama tvarka. Svarbiausia nedelsiant supaprastinti finansų 
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valdymą, sumažinti audito ir kontrolės naštą programos valdymo institucijoms ir 
paramos gavėjams.  

 Papildoma nauda. Nuo kito laikotarpio pradžios būtina taikyti paprastesnes, 
aiškesnes ir lankstesnes finansų inžinerijos priemonių naudojimo taisykles. Kalbant 
apie papildomą naudą finansų arba išlaidų požiūriu, išlieka klausimas, kaip užtikrinti, 
kad sanglaudai skirtos išlaidos tikrai papildytų valstybių narių regioninės plėtros 
išlaidas. Siekiant remti politikos papildomumą, yra rimtas pagrindas Komisijai skirti 
nedidelę dalį išteklių, kad ji imtųsi labiau vadovaujamo vaidmens. Reikėtų reikalauti, 
kad visuose programos dokumentuose ir vėlesniuose vertinimuose būtų daug labiau 
įsipareigojama įgyvendinti papildomos naudos politiką. Lankstesnė įsipareigojimų 
taisyklė galėtų prisidėti prie naujovių ir bandymų. 

 


