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Anotacija 

Šiame tyrime aptariama strategija „Europa 2020“, ypatingą dėmesį skiriant 
pagal ją numatytoms septynioms pavyzdinėms iniciatyvoms „Inovacijų 
sąjunga“, „Europos skaitmeninė darbotvarkė“, „Globalizacijos erai pritaikyta 
pramonės politika“, „Tausiai išteklius vartojanti Europa“, „Judus jaunimas“, 
„Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“ ir „Europos kovos su skurdu 
planas“. Jame analizuojama, ar jos nuosekliai atitinka sanglaudos politiką 
atsižvelgiant į 2014–2020 m. programavimo laikotarpį, ir nurodoma, kaip 
pavyzdinės iniciatyvos galėtų būti integruotos į būsimąją Bendrą strateginę 
programą. Remiantis įvairiais išsamiai ištirtais atvejais pranešime atidžiai 
nagrinėjama Lisabonos strategijos įgyvendinimo patirtis struktūrinių fondų 
klausimo kontekste. Pateikti išsamūs su kiekviena pavyzdine iniciatyva susiję 
veiksmų planai, kuriuose nurodoma, kada, kaip ir kas turėtų vykdyti veiksmus 
trumpuoju, vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiais. Pagaliau pranešime 
pateikiamos rekomendacijos, susijusios su pavyzdinių iniciatyvų įgyvendinimu 
naudojant sanglaudos politikos priemones.  
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SANTRUMPOS  
 

AES atsinaujinančios energijos sistemos 

AKS „aplinkai kenksmingos subsidijos“, t. y. subsidijos, dėl kurių daromas 
neigiamas poveikis aplinkai 

AT Austrija 

BMUKK Austrijos federalinė švietimo, meno ir kultūros ministerija 

BSP Bendra strateginė programa 

BVP bendrasis vidaus produktas 

CIP Konkurencingumo ir inovacijų bendroji programa 

CO2 anglies dioksidas 

CRES Atsinaujinančių šaltinių centras 

DPS 
Italijos ekonominio vystymosi ministerijos Vystymosi ir socialinės 
sanglaudos departamentas 

DSM Pietų Italijos regionui skirtas strateginis dokumentas 

DSPN preliminarus nacionalinis strateginis dokumentas (Italija) 

EIF Europos investicijų fondas 

EIT Europos inovacijos ir technologijos institutas  

EYD EPAE 

 

Konkurencingumo ir verslininkystės veiksmų programa  

(Graikija) 

EYE „Erasmus“ jauniems verslininkams 

EYSED 
EN/KA 

Veiksmų programa „Energija, gamtiniai ištekliai ir klimato kaita“ 
(Graikija) 

EJRŽF Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas 

EK Europos Komisija 

EMCO Užimtumo komitetas 

EMPP Europos mikrofinansų priemonė „Progress“ 

EMTE Europos mokslinių tyrimų erdvė 

EP Europos Parlamentas 

ERIC Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas 

ERPB Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas 

ERPF Europos regioninės plėtros fondas 

ES Europos Sąjunga 
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ES-12 valstybės narės, prisijungusios prie ES 2004 m. ir 2007 m. 

ES-15 valstybės narės iki 2004 m. plėtros 

ESCO Kompetencijų ir profesijų klasifikacija 

ESF Europos socialinis fondas 

ESFRI Europos strateginis mokslinių tyrimų infrastruktūrų forumas 

ESS Europos Sąjungos sutartis 

ETB Europos teritorinis bendradarbiavimas 

ETEAN Graikijos verslininkystės ir vystymosi fondas 

EURES Europos užimtumo tarnybos 

EŽŪFKP Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai 

FISCALIS ES bendradarbiavimo programa, pagal kurią nacionalinės mokesčių 
administracijos gali kurti informaciją, ugdyti kompetenciją bei jomis 
keistis 

FP7 Septintoji bendroji mokslinių tyrimų programa 

G20 20-ies ekonomiškai svarbiausių valstybių finansų ministrai ir 
centrinių bankų valdytojai 

G8 8-ių didžiausių pasaulio valstybių vyriausybių forumas 

GCA gyvenimo ciklo analizė 

GD generalinis direktoratas 

GIF Augimo ir inovacinių MVĮ priemonė 

„HORIZON-
TAS 

2020“ 

2012–2020 m. laikotarpio mokslinių tyrimų programa (FP7, CIP ir 
EIT) 

INT intelektinės nuosavybės teisės 

IRT informacinės ir ryšių technologijos 

IRT PRP Informacinių ir ryšių technologijų politikos rėmimo programa 

ĮSA įmonių socialinė atsakomybė 

IŽK Investicijos į žmogiškąjį kapitalą 

JASMINE Bendrųjų veiksmų mikrofinansų institucijoms Europoje remti 
iniciatyva 

JAV Jungtinės Amerikos Valstijos 

JEREMIE Bendrųjų Europos išteklių labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms iniciatyva  

JESSICA Jungtinės Europos paramos tvarioms investicijoms miestuose 
iniciatyva 
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JT Jungtinės Tautos 

JTS Jungtinis techninis sekretoriatas 

kat. kategorija 

KIC žinių ir inovacijų bendrijų steigimas 

KONV konvergencija  

LIFE+ aplinkos finansinė priemonė 

Mb/s milijonas bitų per sekundę 

MEECC Graikijos aplinkos, energetikos ir kovos su klimato kaita ministerija 

MĮA metinė įgyvendinimo ataskaita 

mln. milijonai 

mlrd.  milijardai 

MTP moksliniai tyrimai ir plėtra 

MTP moksliniai tyrimai ir plėtra 

MTTP moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra 

MTTPI moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos 

MVG mokymasis visą gyvenimą 

MVĮ mažos ir vidutinės įmonės  

n. netaikoma 

NRP nacionalinė reformų programa 

NSKP nacionalinis strateginių krypčių planas 

NVO nevyriausybinė organizacija 

NVP Italijos nacionalinės veiklos programos 

PI pavyzdinės iniciatyvos 

PRM profesinis rengimas ir mokymas 

pvz. pavyzdžiui 

RKU regionų konkurencingumas ir užimtumas 

RPFP rizikos pasidalijimo finansinė priemonė 

RVP regioninė veiklos programa 

SEPA bendra mokėjimų eurais erdvė 

SESV Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo 

SET strateginės energetikos technologijos 

SF Sanglaudos fondas 
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SK Slovakija 

SKV skurdo poveikio vertinimas  

SP sanglaudos politika 

Str. F. struktūriniai fondai 

TDO Tarptautinė darbo organizacija 

TEN transeuropiniai tinklai 

TĮ tarpininkavimo įstaigos 

TP techninė pagalba 

TT teminis tikslas 

TUP Teritorinis užimtumo paktas 

TVB tarpvalstybinis bendradarbiavimas 

TVP tarpregioninės veiklos programos 

VI vadovaujančioji institucija 

VIP Verslininkystės ir inovacijų programa 

VN valstybė narė 

VP veiklos programa 

VPD ES vandens pagrindų direktyva 

VRVA vietos ir regioninės valdžios institucijos 

ŽI žmogiškieji ištekliai 

ŽVP žalieji viešieji pirkimai 
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SANTRAUKA  

Pagrindiniai faktai 

2010 m. pristatyta strategija „Europa 2020“, kuria turėtų remtis Europa, eidama į 2020-
uosius. Strategija parengta pasibaigus Lisabonos strategijos laikotarpiui ir remiantis ja 
siekiama vengti praeities klaidų. Vadovaujantis strategija ir į ją įtrauktomis septyniomis 
pavyzdinėmis iniciatyvomis užtikrinama įvairių teminių sričių sąveika ir sprendžiami su 
įvairiais lygmenimis susiję klausimai. Pavyzdinės iniciatyvos yra orientyrai tokiose teminėse 
srityse, kaip inovacijos, skaitmeninimas, skurdas, užimtumas, pramonė, jaunimas ir 
efektyvus išteklių vartojimas. Teminės sritys aprėpia daug įvairių Europos ir nacionalinės 
politikos sričių ir yra susijusios su įvairiomis Europos priemonėmis, pirmiausia, su 
sanglaudos politikos priemonėmis. 
Strategija „Europa 2020“ pakeičia Lisabonos darbotvarkę. Teminis Lisabonos darbotvarkės 
poveikis gali būti aptinkamas įvairiose srityse, susijusiose su Europos Sąjungos politika ir 
priemonėmis. Tačiau ekonominė krizė aiškiai paveikė darbotvarkės pagrindą ir dėl to jos 
tikslai negalėjo būti pasiekti. Vis dėlto kyla abejonių, ar nesėkmę lėmė tik krizė, ar 
įgyvendinimas buvo silpnas iš pat pradžių. Neseniai atlikus vertinimą1 buvo nustatyta 
daugybė įvairių problemų, susijusių su Lisabonos darbotvarke, o labiausiai su jos 
sudėtingumu ir su tuo, kad valstybės narės nepakankamai ją rėmė. 
Sanglaudos politikos programos, be kita ko, buvo rengiamos naudojant vadinamuosius 
Lisabonos kodeksus. Sanglaudos politikos „lisabonizacija“ labai paveikė teminį paskirstymą, 
tačiau proceso metu vis tiek susidurta su reikiamos valstybių narių paramos trūkumu. 
Teminis principas įgyvendinant sanglaudos politiką, pirmą kartą panaudotas įgyvendinant 
Lisabonos strategiją, leido išmokti keletą svarbių pamokų; kai kas pavyko, o kai kas ne. 
Šiuo metu rengiamas pasiūlymas dėl sanglaudos politikos 2014–2020 m. programavimo 
laikotarpiu ir Europos Parlamentas siekia, kad strategija „Europa 2020“ būtų geriau 
įgyvendindama Europos ir (pirmiausia) valstybių narių lygmenimis. Atsižvelgdamas į tai, 
Europos Parlamentas pageidauja, kad būtų atidžiau stebimos nacionalinės iniciatyvos 
paisant subsidiarumo principo, šiuo tikslu parengiant nuoseklų pasiūlymą dėl strategijos 
„Europa 2020“ tikslų finansavimo ir užtikrinant, kad Europos Komisijos politikos reformos 
būtų suderintos su pavyzdinėmis strategijos „Europa 2020“ iniciatyvomis2. 
Taikant sanglaudos politikos priemones pavyzdinėms iniciatyvoms įgyvendinti būtina 
atsižvelgti į jų tarpusavio ryšį. Tačiau dabartinės sanglaudos politikos ir pavyzdinių 
iniciatyvų ryšys dar neaiškus. Šiuo požiūriu būtina rengti aiškius veiksmų planus, kuriuose 
būtų nurodyta, kaip skirtingais lygmenimis vykdomais veiksmais ir skirtingomis 
priemonėmis būtų galima prisidėti prie pavyzdinių iniciatyvų. 

 
1  Europos Komisijos 2010 m. „Lisabonos strategijos vertinimo dokumentas“, Komisijos tarnybų darbinis 

dokumentas SEC(2010) 144 final, Briuselis, 2012 02 02. 
2  Europos Parlamentas, 2011 m., „Struktūrinė ir sanglaudos politika 2020 m.: priemonės krizei įveikti“, 

informacinis dokumentas, Vidaus politikos generalinio direktorato B teminis skyrius. Struktūrinė ir sanglaudos 
politika, Briuselis, 2011 m. lapkričio mėn. 
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Pavyzdinės iniciatyvos ir jų įgyvendinimas vykdant Europos politiką 

Šiame tyrime pateikiama septynių pavyzdinių iniciatyvų apžvalga ir pateikiami galimi 
jų įgyvendinimo būdai vykdant Europos politiką ir ypač taikant sanglaudos politikos 
priemones. Remiantis strategija „Europa 2020“ parengtos septynios pavyzdinės iniciatyvos: 
1. „Inovacijų sąjunga“, 

2. „Europos skaitmeninė darbotvarkė“, 
3. „Globalizacijos erai pritaikyta pramonės politika“, 

4. „Tausiai išteklius naudojanti Europa“, 

5. „Judus jaunimas“, 

6. „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“, 

7. „Europos kovos su skurdu planas“. 

Pavyzdinės iniciatyvos atitinka strategijos siekius ir tikslus. Tačiau teminis pavyzdinių 
iniciatyvų orientavimas yra daugiamatis ir, kad būtų pasiekti susiję strategijos „Europa 
2020“ tikslai, aprėpia veiksmų vykdymą keliais skirtingais lygmenimis (Europos Sąjungos, 
valstybių narių, vietos ir regionų). Kai kurios iniciatyvos (pvz., „Inovacijų sąjunga“, 
„Europos skaitmeninė darbotvarkė“) sukurtos remiantis ankstesniais projektais ir 
programomis ir yra grindžiamos jau turimu pagrindu. Dėl to šios pavyzdinės iniciatyvos 
savo išsivystymo požiūriu labai brandžios ir susijusiuose dokumentuose pateikiami išsamūs 
su jų patobulinimais susiję veiksmų planai. Kitos iniciatyvos (pvz., „Europos kovos su 
skurdu planas“, „Judus jaunimas“) išvystytos mažiau. Pagal šias dvi pastarąsias iniciatyvas 
orientuojamasi į socialinę sritį ir todėl joms stinga ekonominio impulso, kuris būdingas 
pirmiau minėtoms teminėms iniciatyvoms. Be to, kaip įprasta, socialiai orientuotų iniciatyvų 
įgyvendinimas labiau nei pramonės ir inovacijų iniciatyvų įgyvendinimas priklauso nuo 
vietos ir regiono. Tyrime pateiktos duomenų, susijusių su kiekviena pavyzdine iniciatyva, 
suvestinės. 
Kadangi iniciatyvos yra daugiamačio pobūdžio, teminiu požiūriu įvairūs principai tam tikra 
prasme sutampa. Pavyzdinėms iniciatyvoms neskirtas nuosavas biudžetas ir jų 
įgyvendinimas priklauso nuo veiksmingo įvairių finansinių išteklių koordinavimo ir valdymo. 
Tikrinant įvairius prieinamus dokumentus, susijusius su pavyzdinėmis iniciatyvomis, ir 
dabartinį pasiūlymą dėl sanglaudos politikos labai akivaizdu, kad pavyzdinės iniciatyvos 
nėra aiškiai įtrauktos į dabartinį pasiūlymą dėl sanglaudos politikos3, tačiau komunikatuose 
dėl pavyzdinių iniciatyvų minima keletas finansinės paramos priemonių, pirmiausia – 
Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) ir Europos socialinis fondas (ESF). Kitose politikos 
priemonėse – pirmiausia Septintojoje bendrojoje programoje (FP7) ir ją tęsusioje 
programoje „Horizontas 2020“ – susijusios pavyzdinės iniciatyvos minimos tiesiogiai ir 
nuolat. Nežiūrint į tai, pavyzdinių iniciatyvų įgyvendinimas labai priklauso nuo paramos, 
teikiamos pagal sanglaudos politikos priemones. 
Dabartiniame pasiūlyme dėl sanglaudos politikos apie pavyzdines iniciatyvas vos 
užsimenama. Pasiūlymas parengtas vadovaujantis 11 teminių tikslų, kurie aprėpia visus 
penkis fondus, įtrauktus į Bendrijos paramos programą (Sanglaudos fondą (SF), ERPF, ESF, 

 
3  Europos Komisijos 2011 m. pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos 

Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui 
kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui, kurių veiklos gairės pateiktos Bendroje 
strateginėje programoje, bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui ir 
Sanglaudos fondui taikytinos bendrosios nuostatos, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, 
SEC(2011) 1141 final, SEC(2011) 1142 final, COM(2011) 615 final, Briuselis, 2011 10 06. 
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Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 
fondą (EJRŽF)). Tačiau, nors šie tikslai ir labai susiję su pavyzdinėmis iniciatyvomis, pagal 
juos neatsižvelgiama į veiksmų planus, kurie pasiūlyti remiantis komunikatais dėl 
pavyzdinių iniciatyvų. 
Palyginus skirtingus teminius tikslus, skirtingas finansavimo sritis ir teminį pavyzdinių 
iniciatyvų orientavimą, gauti toliau pateikti rezultatai. Kai tai susiję su pavyzdinėmis 
iniciatyvomis „Europos skaitmeninė darbotvarkė“, „Inovacijų sąjunga“ ir „Globalizacijos erai 
pritaikyta pramonės politika“, ERPF aprėpia daugybę susijusių temų, tačiau ERPF vaidmuo 
iniciatyvos „Tausiai išteklius naudojanti Europa“ atžvilgiu ne toks aiškus. Kalbant apie 
socialinius veiksnius, pavyzdinės iniciatyvos „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo 
darbotvarkė“ ir „Europos kovos su skurdu planas“ labiausiai susijusios su ESF. Iniciatyva 
„Judus jaunimas“ ne tokia aktuali ESF, tačiau jai taikomos kitos su sanglaudos politika 
nesusijusios priemonės, pvz., Mokymosi visą gyvenimą programa. Tarp EŽŪFKP ir EJRŽF 
tikslų tiesiogiai minimas indėlis į inovacijas, IRT infrastruktūros gerinimą, tausų išteklių 
vartojimą, MVĮ rėmimą ir įgūdžių lavinimą. 

Lisabonos strategijos įgyvendinimo šiuo programavimo laikotarpiu 
pavyzdžiai 

Apskritai Lisabonos strategija paveikė dabartinį 2007–2013 m. programavimo laikotarpį 
teminiu, taip pat dalyvavimo regionų ir vietos lygmenimis požiūriais. Nustatyta, kad 
didžiausias poveikis padarytas nacionaliniams strateginių krypčių planams ir veiksmų 
programoms. Kalbant apie suinteresuotųjų šalių dalyvavimą centriniu ir regionų 
lygmenimis, daugeliu atvejų tik centriniu lygmeniu buvo vystomos ir įgyvendinamos su 
Lisabonos strategija susijusios temos. Mažiausias susidomėjimas Lisabonos strategijos 
teminėmis sritimis pastebėtas valstybėse narėse, kurios labiau linkusios įgyventi 
vadinamuosius sunkiosios infrastruktūros projektus arba yra juos perėmusios iš 
ankstesniojo laikotarpio. Tik valstybėse narėse, kurių BVP vienam gyventojui viršija 
konkretų dydį ir kurių narystė Europos Sąjungoje trunka ilgiau, daugiau dėmesio skirta 
vadinamiesiems lengvosios infrastruktūros projektams, kur kas labiau suderintiems su 
Lisabonos darbotvarke. 
Dauguma atvejų į Lisabonos strategijos temų įgyvendinimą buvo žiūrima kaip į privalomą ir 
valdymo institucijos daugiau ar mažiau savo nuožiūra derino veiksmų programų biudžetus. 
Kai kuriais atvejais vadinamieji Lisabonos kodeksai buvo ex post derinami atsižvelgiant į 
esamas strategijas. Tai pasakytina ir apie kai kuriuos programavimo procesus, vykdytus 
regionų ir vietos lygmenimis. Skirtumas tarp tų valstybių narių, kurios per visą 
programavimo procesą įtraukė regionų suinteresuotąsias šalis, ir tų, kurios dalyvavimą 
vertino kaip neišvengiamą naštą, labai susijęs su tuo, ar valstybės narės administracija 
atitinkamai decentralizuota, ar centralizuota. Dar daugiau skirtumų pastebėta valstybėse 
narėse, kurios turi vadovautis labiau decentralizuotu požiūriu dėl savo šalies dydžio. 
Kitas skirtumas susijęs su vadinamaisiais sunkiosios infrastruktūros projektais ir 
„lengvesniais“ inovacijų ir socialiniais projektais. Pirmieji valdomi labiau centralizuotai, 
pastarieji – regionų ar vietos lygmenimis. Tai, ar renkamasi įgyvendinti centriniu, ar 
regionų lygmeniu, yra ir veiksmingumo klausimas. Valstybės narės, susiskirsčiusios 
regionais pirmiausia dėl to, kad tai būtina, o ne istoriškai (pvz., dėl savo dydžio, kaip 
Lenkija), labiau tiesiogiai susiduria su šia dilema ir joms sekasi nevienodai. Kai kurios 
teminės sritys ir plataus užmojo politika (pvz., skaitmeninė darbotvarkė) aprėpia po keletą 
nacionalinių ir regioninių veiklos programų ir įgyvendinamos mišriai. 
Lisabonos strategijos įgyvendinimo stebėsenos procesas nebuvo privalomas ir todėl 
daugumoje metinių įgyvendinimo ataskaitų neatspindimi atnaujinti orientaciniai biudžeto 
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asignavimai. Kai kurios valstybės narės faktiškai įtraukė kodeksus į ataskaitų rengimo 
schemą, tačiau dėl skirtingo ataskaitų teikimo būdų visapusiškas „lisabonizacijos“ 
vertinimas neįmanomas. 
Kaip rodo įvairūs su Lisabonos strategija suderintų projektų įgyvendinimo būdai, nėra 
galimybių apibendrinti, kada įgyvendinama gerai, o kada blogai. Tačiau ištirti atvejai 
atskleidžia, kad sėkmingiausi buvo visa apimančio pobūdžio projektai. Švedijos grupė 
„A&O“ yra viena iš penkių ESF nacionalinių teminių grupių, skleidžiančių patirtį, įgytą 
įgyvendinant projektus. Grupė „A&O“ atsakinga už projektų, susijusių su mokymusi darbe, 
patirties kaupimą, analizavimą ir dalijimąsi ja. Tikslas – propaguoti nuolatinį mokymąsi 
darbe kaip vertybę darbo rinkos šalims, pvz., darbdavių organizacijoms ir politikos 
kūrėjams. 
Pagal airių darbo rinkos programą „Equal at Work“ ypatingas dėmesys buvo skiriamas 
žmogiškųjų išteklių politikos reformavimui ir vystymui, taip pat lygiateisiškesnės ir 
prieinamesnės darbo rinkos kūrimo praktikai. Skatinamosios priemonės numatytos 
darbdaviams, paslaugų teikėjams ir nepalankioje padėtyje esančių grupių atstovams 
(vyresnio amžiaus žmonėms, neįgaliesiems, nesėsliai gyvenantiems asmenims, vienišiems 
tėvams, moterims, etninių mažų atstovams ir pabėgėliams) ir buvo taikomos keturiuose 
pagrindiniuose Airijos užimtumo sektoriuose, t. y. sveikatos apsaugos, viešosios savivaldos, 
privačiajame sektoriuose bei labai dideliame bendruomeninės ir savanoriškos veiklos 
sektoriuje. 
Lenkijoje analizei nebuvo pasirinkta konkretaus projekto. Vietoj to Lenkijos administracinės 
institucijos atkreipė dėmesį į bendrąjį inovacijų teminės strategijos įgyvendinimą 
vadovaujantis principais iš „viršaus į apačią“ (centralizuota veiklos programa) ir „iš apačios į 
viršų“ (inovacijų programa vykdoma kiekvienoje vaivadijoje4). 
Tarpvalstybinių programų pobūdis išties yra „iš apačios į viršų“, aktyviai dalyvaujant vietos 
ir regionų suinteresuotosioms šalims. Tačiau įgyvendinant tarpvalstybinius projektus 
susiduriama su įvairiomis problemomis, pvz., su kalbos ir kultūros kliūtimis. Tokiais atvejais 
įgyvendinama daugiau „lengvesnių“ projektų, pagal kuriuos remiama įvairi tarpvalstybinė 
ekonominė sąveika. 
Kai kuriais atvejais paaiškėjo, kad dalyvaujant pernelyg dideliu skaičiumi administracinių 
lygmenų gali sutrikti rezultatyvus projektų generavimas. Pvz., Graikijoje centrinė vadovybė 
vengė vietos administracijos dalyvavimo ir tiesiogiai įtraukė paramos gavėjus į išteklių 
požiūriu efektyvių sistemų įgyvendinimą. Šis sprendimas greičiausiai leido sutaupyti daug 
administracinio darbo. 
Nors skiriasi ištirtų atvejų teminės kryptys ir valdymo būdai, jie atskleidžia tik nedidelę dalį 
to, kaip Europoje įgyvendinama Lisabonos darbotvarkė. Tačiau ištirti atvejai akivaizdžiai 
rodo, kad įgyvendinimo procesas susijęs ne tik su projekto lygmeniu, bet ir su visu 
programos valdymo ciklu ir platesniu kontekstu. 
Vis dėlto pastarojo meto finansinė krizė, prasidėjusi 2008 m., padarė didžiulį poveikį 
dabartiniam 2007–2013 m. programavimo laikotarpiui. Kadangi Lisabonos darbotvarkė 
buvo parengta prieš 2008 m., kai kurie aspektai tapo nebetinkami ir krizės laikotarpiu 
nereikalingi. Nors Lisabonos darbotvarkė buvo įgyvendinama teisinga linkme, jos 
įgyvendinimui trūko tam tikro nuoseklumo, todėl, valstybių narių nuomone, jos 
įgyvendinimas turėjo nedaug praktinės vertės. 

 
4  Lenkijos administracinė sritis. 
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Pavyzdinėms iniciatyvoms skirti veiksmų planai 

Siekiant parodyti, pagal kokius principus buvo įgyvendinamos pavyzdinės iniciatyvos, joms 
buvo pritaikyta universali veiksmų plano sistema kiekvienu atveju apibrėžiant klausimus, 
kokius veiksmus kas atlieka, kuriuo lygmeniu, kada ir kaip, ir į juos atsakant. Buvo 
pateiktas išsamus vaizdas apie kiekvieną pavyzdinę iniciatyvą, tačiau nėra bendro principo, 
pagal kurį jos būtų įgyvendinamos. Remiantis vienomis pavyzdinėmis iniciatyvomis (pvz., 
iniciatyvomis „Europos skaitmeninė darbotvarkė“, „Globalizacijos erai pritaikyta pramonės 
politika“) trumpuoju laikotarpiu numatytas nemažai darbo ES lygmeniu, o remiantis kitomis 
– veiksmai vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu bus įgyvendinami VS lygmeniu (pvz., 
„Europos kovos su skurdu planas“). 
Tai, ar veiksmai bus vykdomi trumpuoju, ar vidutinės trukmės ar ilguoju laikotarpiu, 
priklauso nuo valstybės narės ir jos atitinkamų valdžios struktūrų. Veiksmai, kuriuos 
trumpuoju laikotarpiu ketinama įgyvendinti labiau išsivysčiusiuose regionuose, dažnai yra 
ilgalaikiai klausimai mažiau išsivysčiusiuose regionuose. Kai tai susiję su lėšomis ir politikos 
priemonėmis, priešingai, pastebimi gana universalūs pavyzdžiai. Programa „Horizontas 
2020“ yra daugmaž universali priemonė, svarbi beveik visoms pavyzdinėms iniciatyvoms, 
tačiau pagal kitas priemones ypatingas dėmesys skiriamas specifiniams veiksmams. 
Sanglaudos politikos sferoje matomas aiškus užduočių pasidalijimas: ERPF apima 
„sunkiuosius“ veiksnius (t. y. fizinę infrastruktūrą), o ESF – „lengvuosius“ elementus (t. y. 
žmogiškuosius išteklius ir įgūdžius). EŽŪFKP ir Europos žuvininkystės fondas (EŽF) papildo 
pagal ERPF vykdomą veiklą savo atitinkamose srityse, o Sanglaudos fondas prireikus 
prisiima atsakomybę už „sunkiuosius“ veiksnius, labiausia susijusius su pavyzdine iniciatyva 
„Tausiai išteklius naudojanti Europa“. 
Visgi kiekvienas veiksmų planas apima veiksmus Europos, valstybių narių, regionų ir vietos 
lygmenimis. Pateiktas išsamus veiksmų sąrašas ir jie sugrupuoti pagal valstybes nares, 
kuriose vyksta pereinamojo laikotarpio procesai ir vyrauja išsivystę regionai, ir valstybes 
nares, kuriose vyrauja mažiau išsivystę regionai. Toliau pateikiama veiksmų planų 
santrauka. 
Pavyzdinės iniciatyvos „Inovacijų sąjunga“ tikslas – remti mokslinių tyrimų, plėtros ir 
inovacijų politiką tokiose srityse, kaip klimato kaita, efektyvus energijos ir išteklių 
vartojimas, sveikatos apsauga ir demografiniai pokyčiai. Pagal šią iniciatyvą turėtų būti 
užtikrinta įvairių Europos ir valstybių narių lygmens politikos sričių ir priemonių sąveika. 
Taikomos įvairios Europos priemonės (pvz., Septintoji bendroji mokslinių tyrimų programa, 
Mokymosi visą gyvenimą programa, ERPF, ESF ir t. t.), ypač šioje teminėje srityje, tačiau 
valstybės narės dar įgyvendina ir su šia sritimi susijusias nacionalines ir regionines politikos 
priemones ir programas. Pagal šią pavyzdinę iniciatyvą sudaroma galimybė sukurti vieningą 
inovacijų pagrindą, tačiau remiantis ja dar turi būti rastas ir kompromisas tarp sanglaudos 
siekio ir kompetencijos skatinimo. Viena vertus, susiduriama su didėjančiu visuotiniu 
konkurencingumu, antra vertus, prieinamas labai nedidelis viešasis finansavimas ir 
susiduriama su susiskaidžiusia veiklos aplinka. ES lygmeniu numatyti įvairūs veiksmai, 
skirti įgyvendinti trumpuoju laikotarpiu ir pagrindui apibrėžti bei jam standartizuoti, taip pat 
specifinių paramos mechanizmų (pvz., mokslininkų judumui skatinti) inicijavimas. Šie 
veiksmai padeda siekti nuoseklumo ir užtikrinti rezultatus vidutinės trukmės laikotarpiu; 
taip bus stiprinama Europos mokslinių tyrimų erdvė ilguoju laikotarpiu. Valstybių narių, taip 
pat vietos ir regionų lygmenimis nebūtini jokie naujoviški proveržiai. Vietoj to būtina imtis 
nuoseklių suderintų veiksmų esamoms struktūroms tobulinti, priemonėms derinti ir 
koordinuoti, taip pat mokslinių tyrimų infrastruktūrai gerinti. 
Pavyzdinės iniciatyvos „Europos skaitmeninė darbotvarkė“ tikslas – remti bendrą 
skaitmeninę rinką tobulinant spartųjį ir ypač spartų internetą bei sąveikias taikomąsias 
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programas. Tai apima galimybės naudotis plačiajuosčiu ryšiu visuose Europos regionuose 
suteikimą iki 2013 m., spartesnio interneto (30 Mbps ar daugiau) užtikrinimą iki 2020 m. ir 
daugiau kaip 50 proc. Europos namų ūkių prijungimą prie spartesnio nei 100 Mbps 
interneto. Pagal šią pavyzdinę iniciatyvą ypatingas dėmesys skiriamas visapusiškam 
„sunkiųjų“ ir „lengvųjų“ veiksnių, susijusių su IRT, tobulinimui. IRT skirto bendrosios rinkos 
pagrindo potencialas ir veiksminga rinkos paskata IRT yra svarbios sėkmingo šios 
iniciatyvos įgyvendinimo varomosios jėgos. Kita vertus, orientavimasis į rinką gali lemti ir 
rinkos nesėkmes, dėl kurių gali prireikti tam tikro pobūdžio viešosios intervencijos. Tai ypač 
galioja ES-12, kuriose dažnai susiduriama su nepakankama bazine jų IRT tinklo 
infrastruktūra. ES lygmeniu trumpuoju laikotarpiu numatyta parengti teisinį ir procedūrinį 
pagrindą, įskaitant gaires valstybėms narėms. Dėl to vidutinės trukmės laikotarpiu bus 
galima steigti pajėgias Europos agentūras bei apibrėžti sąveikų tarpvalstybinį tinklą ir 
užtikrinti Europos masto e. valdymą ilguoju laikotarpiu. VS, taip pat vietos ir regionų 
lygmeniu būtinas dėmesys IRT įgūdžių tobulinimui trumpuoju–vidutinės trukmės laikotarpiu 
ir infrastruktūros gerinimui vidutinės trukmės–ilguoju laikotarpiu. 
Pagal pavyzdinę iniciatyvą „Globalizacijos erai pritaikyta pramonės politika“ 
ypatingas dėmesys skiriamas ekonomikos, verslo ir darbo jėgos aspektams atsižvelgiant, 
be kita ko, į inovacijas, tausų išteklių naudojimą, verslo aplinką, bendrąją rinką ir paramos 
MVĮ gerinimą. Tačiau toks platus teminis spektras gali lemti susitelkimo praradimą, be to, 
grėsmę veiksmingumui kelia valstybių narių konkurencija, nepakankamas koordinavimas ir 
esamų skirtumų gilėjimas. ES lygmeniu ES pramonės politikos sukūrimas, įskaitant 
susijusias reguliavimo nuostatas ir gaires, yra kertinis akmuo trumpuoju laikotarpiu. 
Svarbiausi iššūkiai vidutinės trukmės laikotarpiu yra horizontalus požiūris į pramonės 
politiką, ES standartų stiprinimas ir tausaus išteklių vartojimo skatinimas. 
VS, vietos ir regionų lygmenimis trumpuoju laikotarpiu ypatingas dėmesys turėtų būti 
skirtas įgūdžių lavinimui, administracinės naštos, su kuria susiduria MVĮ, mažinimui ir 
stabilios bei patikimos veiklos aplinkos MVĮ užtikrinimui. Vidutinės trukmės laikotarpiu 
svarbu restruktūrizuoti pramonę ir skatinti tausiai naudoti išteklius, o ilguoju laikotarpiu turi 
būti sprendžiamas telematikos, taip pat veiksmingų transporto ir logistikos tinklų kūrimo 
klausimas. 
Pavyzdinė iniciatyva „Tausiai išteklius naudojanti Europa“ aprėpia labai platų spektrą 
tausaus išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos klausimų, kurie susiję su visų sričių 
Europos ir nacionalinio lygmens politika ir programomis; taip pabrėžiama, kad ši teminė 
sritis horizontalaus pobūdžio. Tačiau šis horizontalus matmuo reiškia, kad veiksmingumas ir 
tausumas bus pasiektas tik įgyvendinant iniciatyvą ES mastu. Sparčiai auganti Europos 
„žalioji“ pramonė gali būti galingas ir universalus privalumas. Tuo pat metu dėl 
globalizuotos konkurencijos pramonės srityje Europos pramonė susiduria su pigių produktų 
ir žemų aplinkos apsaugos standartų problema, dėl kurios mažiau pritariama griežtų teisinių 
pakeitimų, susijusių su siekiu tausiai naudoti išteklius, tvirtinimui. ES lygmeniu trumpuoju 
laikotarpiu numatytas ilgas sąrašas veiksmų, be kita ko, aprėpiančių naujų vizijų ir 
strategijų (pvz., susijusių su biologine įvairove) rengimą, esamos politikos peržiūrą, 
operatyvumo užtikrinimą taikant finansines priemones, struktūras ir stebėsenos nuostatas. 
Vidutinės trukmės laikotarpiu sprendžiamas konkrečių priemonių (pvz., gyvenimo ciklo 
vertinimo, ekologinio ženklinimo, žaliųjų viešųjų pirkimų ir kt.) parengimo klausimas, kad 
ilguoju laikotarpiu būtų užtikrinta ilgalaikė parama moksliniams tyrimams, pradėtos taikyti 
rinkos principais grindžiamos priemonės ir nutrauktos produktyvumo neskatinančios 
subsidijos. VS, vietos ir regionų lygmeniu trumpuoju laikotarpiu pagrindinis dėmesys 
skiriamas teisinio ir administracinio pagrindo užbaigimui (jei būtina), kad vidutinės 
trukmės–ilguoju laikotarpiu būtų galima konkrečiai įgyvendinti labai specifinius veiksmus 
(pvz., susijusius su pastatų energijos vartojimo efektyvumu, saugojimo technologijų 
taikymu, mokestinių paskatų taikymu ir t. t.). 
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Pagal pavyzdinę iniciatyvą „Judus jaunimas“ sprendžiamas jaunimo nedarbo, kuris yra 
pasiekęs didelį mastą, klausimas siūlant veiksmus, susijusius su švietimo ir profesiniu 
judumu ir patekimo į darbo rinką palengvinimu. Tačiau grėsmę akivaizdžiai VS politikos ir 
sistemų koordinavimo ir derinimo naudai tam tikra prasme kelia ilgas laikas, reikalingas 
norint, kad investicijos į švietimą duotų vaisių, be to, papildomos kliūtys gali būti ryšys su 
vietos darbo rinka ir protų nutekėjimas. ES lygmeniu iššūkis trumpuoju laikotarpiu susijęs 
su švietimo modernizavimo darbotvarkės, kurią ketinama vykdyti atitinkamų programų 
(pvz., „Erasmus“, „Leonardo da Vinci“, „Comenius“, „Grundtvig“, „Erasmus Mundus“, 
„Tempus“) pagrindu, apibrėžimu. VS, vietos ir regionų lygmeniu ypatingas dėmesys 
skiriamas siekiui nedelsiant pagerinti patekimą į darbo rinką, o investicijos į infrastruktūrą 
ir žmogiškuosius išteklius bei kvalifikacijos programų sukūrimas vidutinės trukmės 
laikotarpiu turėtų duoti geresnių rezultatų švietimo srityje ir užtikrinti mažesnį mokyklos 
nebaigimo mastą ilguoju laikotarpiu. 
Pavyzdinė iniciatyva „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“ glaudžiai 
susijusi su iniciatyva „Judus jaunimas“; pagal ją didžiausias dėmesys nukreipiamas į 
profesinį rengimą siekiant, kad švietimas būtų orientuotas į paklausą ir mokymąsi darbe. 
Didžiausią susirūpinimą kelia įgūdžių ir darbo rinkos paklausos bei ES masto derinimo 
atitiktis. Nacionalinės kompetencijos yra didelė kliūtis šioje srityje ir nacionalinės 
administracijos gali būti per silpnos ar per lėtos, kad prisitaikytų prie sparčiai kintančių 
įmonių reikmių, todėl ypatingas dėmesys skiriamas mokymosi darbe principui. ES lygmeniu 
dėmesys trumpuoju laikotarpiu skiriamas susijusių direktyvų ir politikos peržiūrai, o 
vidutinės trukmės laikotarpiu – Integracijos fondo trečiųjų šalių piliečiams įsteigimui. VS, 
vietos ir regionų lygmenimis, kur vyksta svarbiausia veikla, administracinės institucijos 
trumpuoju–vidutinės trukmės laikotarpiu didžiausią dėmesį turėtų skirti įgūdžių gerinimui, 
investicijoms į infrastruktūrą, taip pat savisamdos ir verslumo rėmimui. Vidutinės trukmės–
ilguoju laikotarpiu dėmesys nukreipiamas į konkrečias mokymų ir įgūdžių programas ir į 
mokymosi visą gyvenimą programas. Darbo rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų 
pusiausvyros užtikrinimas minimas kaip klausimas, kuris turi būti sprendžiamas ilguoju 
laikotarpiu. 
Pagal pavyzdinę iniciatyvą „Europos kovos su skurdu planas“ sprendžiamas gerovės ir 
skurdo skirtumo (ir, atitinkamai, nedarbo) visoje Europoje klausimas. Pagrindinis tikslas – 
įtraukti skurdo klausimą į kasdienę darbotvarkę ir skirti jam kuo daugiau dėmesio. Kad 
būtų paskatinta faktais pagrįsta diskusija šia tema, sprendžiamas pakankamų duomenų, 
reikalingų paremti teoriniams svarstymams, trūkumo klausimas. Tačiau ir šioje srityje 
esama problemų, nes arba valstybėms narėms stinga pajėgumų, arba valios (dėl įvairių 
priežasčių) įgyvendinti reikiamus veiksmus. ES lygmeniu įrodymais pagrįstų mokslinių 
tyrimų skatinimas yra sine qua non trumpuoju laikotarpiu ir tai turėtų užtikrinti paramą 
socialinės ekonomikos iniciatyvoms ir partnerystei vidutinės trukmės laikotarpiu. VS, vietos 
ir regionų lygmeniu, kur vyksta svarbiausia veikla, trumpuoju laikotarpiu administracinės 
institucijos turėtų ypatingą dėmesį skirti politikos ir koordinavimo gerinimui, vidutinės 
trukmės laikotarpiu jos turėtų remtis įrodymais pagrįstais moksliniais tyrimais, kurie ilguoju 
laikotarpiu turėtų užtikrinti veiksmingą migracijos valdymą, taip pat švietimo ir mokymo 
lankstumą. 

Pagrindinės išvados ir rekomendacijos 

Įvairių pavyzdinių iniciatyvų įgyvendinimo bruožų analizė atskleidžia, kad iniciatyvos buvo 
parengtos siekiant užtikrinti geresnį orientavimą įgyvendinant strategiją „Europa 2020“. 
Tačiau, kai tai susiję su politikos vystymu, šis tikslas nepripažintas. Remiantis tyrimo 
rezultatais siūlomos toliau pateiktos rekomendacijos dėl geresnio pavyzdinių iniciatyvų 
įtraukimo į politikos priemones ir nuoseklaus derinimo per kitą programavimo laikotarpį 
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užtikrinimo. Pasinaudojant patirtimi, iš kurios pasimokyta įgyvendinant Lisabonos 
darbotvarkę, turėtų būtų patobulintas būsimųjų strategijų įgyvendinimas. 

Dabartinio sanglaudos programavimo laikotarpio „lisabonizacija“ Europos 
Sąjungos lygmeniu 

Lisabonos darbotvarkė buvo labiau pagal principą „iš viršaus į apačią“ parengta strategija ir 
jai stigo tam tikros valstybių narių paramos. Taigi strateginės ir abstrakčios koncepcijos turi 
būti išskirstytos į realistiškas projektų idėjas, kurias būtų įmanoma suprasti ir įgyvendinti 
vietos lygmeniu. Tai itin svarbu programavimo ir konsultacijų tikslais, tačiau taip pat 
įgyvendinimo tikslu, kad būtų galima lengviau orientuoti su programa susijusius organus ir 
paramos gavėjus. Šios projektų idėjos turi būti orientacinio pobūdžio, kad suinteresuotosios 
šalys, turinčios reikiamų pajėgumų, galėtų rengti savo veiksmus, tačiau remdamos ne tokių 
pajėgių šalių veiklą. Sisteminė parama veiklos programų lygmeniu taip pat pasirodė esanti 
naudinga investicija, dėl kurios buvo galima teikti pagalbą ir užtikrinti orientavimą vietos 
lygmeniu. 
1. Šiuo metu Europos strategijos vis dar suvokiamos kaip izoliuotos ir nepritaikomos. 

Europos strategijas ir koncepcijas būtina išskirstyti į suprantamus ir pritaikomus 
veiksmus, kuriuos būtų galima pritaikyti vietos ir regionų lygmenimis. 

2. Valdymo institucijos į savo stebėsenos sistemas įtraukė asignavimų kodus. Dabar jos 
naudoja šiuos kodus kaip standartinį rodiklį. Kad būtų sukurta papildoma vertė, 
pagrįsta šiuo „mokymosi poveikiu“, būtų naudinga išsaugoti asignavimų kodo elementą 
ateityje skirstant asignavimus, reikalingus strategijos „Europa 2020“ tikslams siekti. 

3. Rekomenduojama pradėti taikyti nuostatas, susijusias su programos įgyvendinimo 
pažangos (išreikštos finansiniais rezultatais) ir asignavimų rodiklio „automatizacija“. 
Nuo 2007–2013 m. laikotarpio pradžios programoms suteikiami asignavimų kodai 
„priemonės lygmeniu“, taigi būtų naudinga kiekvienai priemonei pradėti taikyti 
procentais išreikštą jos indėlio rodiklį ir taip automatiškai apskaičiuojant asignavimų 
kodų pažangą kaip finansinę pažangą. Tolesnės programos peržiūros gali būti lengvai 
atliekamos arba priemonės lygmeniu, arba procentais išreikštų rodiklių lygmeniu. 
Vadovaujantis tokiu požiūriu bus atliktas tikslą atitinkantis realios padėties įvertinimas 
– ir beveik be administracinės naštos, kuri yra nuolatinis valdymo institucijų ir jų 
stebėsenos departamentų rūpestis. 

4. Užtikrinant Europos ir nacionalinių priemonių nuoseklumą turi būti atsižvelgta į įvairių 
taikomų priemonių sąveikos valdymą. 

Pavyzdinių iniciatyvų įgyvendinimas taikant sanglaudos politikos priemones 

Siekiant labiau įtraukti valstybes nares, pagal strategiją „Europa 2020“ buvo sukurtos 
pavyzdinės iniciatyvos. Tačiau valstybės narės dar nėra įsisavinusios šio principo ir 
neužtikrinus nuoseklaus Europos finansavimo priemonių įgyvendinimo tai nepasikeis. 

Rekomendacijos. Europos lygmuo 

5. Atsižvelgiant į tai, kad minėtosios iniciatyvos sudaro svarbiausią strategijos „Europa 
2020“ dalį, turi būti sprendžiamas nepakankamo sanglaudos politikos ir strategijos 
„Europa 2020“ derinimo ir koordinavimo klausimas. 

6. Visos pavyzdinės iniciatyvos turi būti pozicionuojamos taip, kad valstybių narių atstovai 
visais lygmenimis būtų apie jas informuoti. 

7. Kuriant pavyzdinių iniciatyvų veiksmų planus ir įgyvendinant pavyzdines iniciatyvas 
turėtų būti atsižvelgta į teritorinės sanglaudos aspektą. 
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8. Norint derinti sanglaudos politiką ir strategiją „Europa 2020“ būtina ne tik skirti 
sanglaudos politikai skirtą finansavimą pavyzdinėms iniciatyvoms, bet ir užtikrinti 
adekvačias bazines sąlygas. Veiksmai, vykdomi pagal sanglaudos politiką, pirmiausia 
turėtų būti logiškai koncentruojami struktūrinių ir reguliavimo pokyčių, taip pat 
kompetencijos ugdymo srityse. 

9. Remiantis bendrosiomis sanglaudos politikos priemonių reguliavimo nuostatomis turi 
būti užtikrintas ir apibrėžtas pavyzdinių iniciatyvų, ERPF ir ESF suderinamumas. 

10. Rodikliai, apibrėžti siekiant įvertinti struktūrinius fondus, turi atspindėti pavyzdinių 
iniciatyvų tikslus. 

11. Turėtų būti vengiama dvigubų procedūrų ir atskaitomybės įpareigojimų, be to turėtų 
būti užtikrintas skaidrumas. 

Rekomendacijos. Valstybių narių lygmuo 

12. Apibrėžiant veiksmų programas priemonių paskirstymas turėtų būti aiškiai suderintas 
su principais, taikomais pagal pavyzdines iniciatyvas. 

13. Valstybės narės, rengdamos savo partnerystės sutartis, turėtų atsižvelgti į pavyzdinių 
iniciatyvų uždavinius ir tikslus. 

14. Atsižvelgiant į tai, kad pagal partnerystės sutartis ir susijusias veiklos programas 
pavyzdinėms iniciatyvoms neskirtas papildomas finansavimas ar kokie nors kitokio 
pobūdžio priedai, turėtų būti svarstoma galimybė pradėti taikyti valstybėms narėms 
paskatas, kad pavyzdinių iniciatyvų integravimas nebūtų vien tušti žodžiai ar 
paprasčiausia susijusios intervencijos kodeksų stebėsena. Pagaliau turėtų būti remiami 
novatoriški projektai, susiję su viena iš pavyzdinių iniciatyvų, o ne, pvz., standartiniai 
vadinamosios sunkiosios infrastruktūros projektai. Tai ypač taikytina ES-12 atžvilgiu. 

Europos Parlamento dalyvavimas įgyvendinimo procese 

Europos Parlamentas gali atlikti svarbų vaidmenį ankstyvaisiais veiksmų, pagal kuriuos 
apibrėžiamas pavyzdinių iniciatyvų įgyvendinimo pagrindas, etapais. Tai taikytina ir pagal 
veiksmų planus nustatytoms teminėms iniciatyvoms (t. y. trumpalaikiams–vidutinės 
trukmės veiksmams ES lygmeniu, daugiausia A kategorijos, taip pat C kategorijos 
veiksmams), ir konsultacijų dėl galutinės reglamentų, susijusių su struktūriniais fondais, 
versijos pobūdžiui. 
15. Europos Parlamentas turėtų užtikrinti, kad sanglaudos politikos finansavimas būtų 

suderintas su veiksmais, kurie numatyti pagal veiksmų planus, taip pat kad būtų 
stebima, kaip nacionaliniu lygmeniu įgyvendinami įvairūs pagal veiksmų planus 
numatyti veiksmai. 

16. Kadangi pavyzdinės iniciatyvos sudėtingos ir teminiu požiūriu plačios, rekomenduojama 
visapusiškai stebėti pažangą (pvz., parengiant idėjų planą, susijusį su pranešimais dėl 
pavyzdinių iniciatyvų, nurodant ankstesnius ir tolesnius dokumentus). Šiuo metu tai 
galėtų būti elementarūs veiksmai, daugiausia dėmesio skiriant patvirtinamųjų 
dokumentų rengimui, tačiau trumpuoju–vidutinės trukmės laikotarpiu jie galėtų būti 
tobulinami įtraukiant naujus elementus, t. y. reglamentų peržiūrą ir naujų strategijų ES 
lygmeniu kūrimą atsižvelgiant į pavyzdines iniciatyvas ir t. t. Ši stebėsena galėtų būti 
vertikali ir vykdoma pagal pavyzdinių iniciatyvų temas (keliant viešumo ir 
suprantamumo klausimus), arba horizontali, vykdoma pagal atitinkamą „produkciją“ 
(pvz., politiką, reglamentus, struktūras, stebėseną ir t. t., keliant veiksmingumo ir 
koordinavimo klausimus). 
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17. Panašiai kaip pavyzdinių iniciatyvų stebėsena galėtų būti numatytas teminis darbo 
grupių ar komitetų indėlis. Tokiu atveju lengviau valdyti vertikalios struktūros 
stebėseną, kurią vykdant daugiausia dėmesio skiriama temoms; turėtų būti kuriamos 
reikiamos kompetencijos turinčios darbo grupės. 

 

Dalyvavimas regionų ir vietos lygmenimis 

Dalyvauti įgyvendinimo regionų ir vietos lygmenimis veikloje gali ne tik regionų ir vietos 
administracinės institucijos. Kai kuriais atvejais pasitvirtina, kad kitos suinteresuotosios 
šalys yra tinkamesnės partnerės veiksmingai ir tinkamai naudojant Europos finansinę 
paramą. Vis dėlto regionų ir vietos lygmenimis programa turėtų būti suvokiama plačiau. 

Rekomendacijos. Europos lygmuo 

18. Į patvirtinamuosius dokumentus, susijusius su reglamentais, turi būti įtraukti konkretūs 
orientaciniai pasiūlymai dėl veiksmų, kurių galėtų imtis regionų ir vietos institucijos. 
Galima numanyti, kad dauguma regionų ir vietos institucijų neturi pajėgumų ar 
motyvacijos dalyvauti įgyvendinant aukštesnio lygio pavyzdinių iniciatyvų strategiją, 
ypač žinodami, kad nenumatytas joks papildomas finansavimas. Taigi kuo 
suprantamesni ir vietos lygmeniui artimesni bus orientaciniai pasiūlymui, tuo didesnis 
bus jų įsisavinamo potencialas. 

Rekomendacijos. Valstybių narių lygmuo 

19. Turi būti stiprinamas regionų ir vietos valdžios institucijų teritorinių susitarimų 
vystymas siekiant gerinti partnerystės sutarčių įgyvendinimą. 

20. Vietos ir regionų valdžios institucijos nepakankamai dalyvauja veikloje, susijusioje su 
Europos strateginiu įgyvendinimu, ir daugeliu atvejų būtinas geresnis ir visapusiškesnis 
praktinės patirties perdavimas. Dar kartą kartojama, kad valstybės narės atsakingos už 
nenutrūkstamą praktinės patirties perdavimą. 

21. Regionų ir vietos valdžios institucijos turi būti taip įtrauktos į programavimo ir 
konsultavimo procedūras, kad pajėgtų jas vykdyti ir kad jų atsakas būtų prasmingas. 
Joms turi būti pateikti konkretūs orientaciniai veiksmai ir gautas jų pritarimas ar 
išnagrinėtos alternatyvios nuomonės, o ne siekiama jas įtraukti į aukšto lygio politikos 
diskusijas ar pateikti joms konkrečius scenarijus, dėl kurių neįmanoma derėtis. 

22. Turi būti puoselėjami patirties mainai ir geriausios praktikos sklaida pateikiant 
paprastas instrukcijas, kuriose būtų paaiškinti laipsniški strategijos „Europa 2020“ 
įgyvendinimo veiksmai, ir užtikrinant pagalbos tarnybos paslaugas. 


