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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Europos Komisijos sanglaudos politikos 7-osios ir 8-osios pažangos ataskaitų ir 
2013 m. strateginės ataskaitos dėl programų įgyvendinimo 2007–2013 m.

(2013/2008(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 24 d. Komisijos septintąją ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos ataskaitą (COM(2011) 0776) ir prie jos pridėtą Komisijos tarnybų 
darbinį dokumentą (SEC(2011)1372);

– atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 26 d. Komisijos aštuntąją ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos ataskaitą (COM(2013) 0463) ir prie jos pridėtą Komisijos tarnybų 
darbinį dokumentą (SWD(2013)0232);

– atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio 18 d. Komisijos 2013 m. sanglaudos politikos 
strateginę ataskaitą dėl programų įgyvendinimo 2007–2013 m. (COM(2013) 0210) ir prie 
jos pridėtą Komisijos tarnybų darbinį dokumentą (SWD(2013)0129);

– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 6 d. Komisijos pasiūlymą 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 (COM(2011) 0615),

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. kovo 11 d. rezoliuciją „Sanglaudos politika. Investicijos į 
tikrąją ekonomiką“1,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. spalio 7 d. rezoliuciją dėl ES sanglaudos ir regionų 
politikos po 2013 m.2,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 20 d. rezoliuciją dėl sanglaudos politikos indėlio 
siekiant Lisabonos ir 2020 m. ES strategijos tikslų3,

– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 6 d. Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl konkrečių su Europos regioninės plėtros fondu ir investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas 
Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 (COM(2011) 0614),

– atsižvelgdamas į 2013 m. spalio mėn. Regionų komiteto 4-ąją strategijos „Europa 2020“ 
stebėjimo ataskaitą;

                                               
1 OL C 87 E, 2010 4 1, p. 113.
2 OL C 371 E, 2011 12 20, p. 39.
3 OL C 161 E, 2011 5 31, p. 120.
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– atsižvelgdamas į 2013 m. liepos mėn. Komisijos regioninės ir miestų politikos generalinio 
direktorato ir Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato bendrą 
dokumentą „ES sanglaudos politikos indėlis į užimtumą ir augimą Europoje“,

– atsižvelgdamas į 2012 m. birželio mėn. Europos Parlamento paskelbtą tyrimą „Sanglaudos 
politika po 2013 m. Kritinis teisės aktų pasiūlymų vertinimas“,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų 
komiteto bei Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones (A7-0000/2013),

A. kadangi empiriniai įrodymai patvirtina, kad dėl ekonomikos ir finansų krizės 
konvergencijos procesas sustojo arba netgi pakrypo priešinga kryptimi, dėl to padidėjo 
regionų skirtumai ir pasibaigė ilgas laikotarpis, per kurį nuosekliai mažėjo regionų BVP 
vienam žmogui skirtumai ir nedarbas ES, ir kartu buvo labiau paveikti silpnesni Sąjungos 
regionai;

B. kadangi valstybių narių ir ES lygmeniu ištekliai sumažėjo ir jų reikia vis labiau, o dėl 
krizės ir recesijos bei valstybės skolos krizės keliose valstybėse narėse valstybėms narėms 
teko įgyvendinti svarbias ir esmines struktūrines reformas, kurios padėtų atkurti kainų 
konkurencingumą ir fiskalinį tvarumą, ir dėl kurių sumažintos daugiausia augimui 
palankios išlaidos;

C. kadangi dėl fiskalinio konsolidavimo politikos visų pirma subnacionaliniu lygmeniu 
padidėjo sanglaudos politikos kaip viešųjų investicijų šaltinio vaidmuo ir svarba, nes 
finansavimas pagal šią politiką daugelyje valstybių narių ir regionų sudaro daugiau kaip 
pusę visų viešųjų investicijų;

D. kadangi pagalba siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų turi labai stiprų regioninį 
aspektą, į kurį reikėtų atsižvelgti rengiant ir įgyvendinant kitos kartos programas pagal ES 
sanglaudos ir kitą investicijų politiką;

E. kadangi iki šiol sanglaudos politika daugiau buvo siejama su įsisavinimu, o ne apibrėžimu 
ir stebėjimu bei tikslų įgyvendinimo vertinimu, o stebėjimo ir vertinimo sistemų tikslas 
gerinti skirtingų tikslinių rodiklių apibrėžimą pagal regionines ypatybes ir poreikius nėra 
visiškai pasiekiamas;

F. kadangi pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą sanglaudos politika tebebus 
svarbiausias ES viešojo finansavimo šaltinis, o naująja sanglaudos politikos sistema 
daugiausia pabrėžiamas poreikis sutelkti investicijas į tas kelias sritis, kurios laikomos 
svarbiausiomis, pvz., užimtumą (visų pirma jaunimo užimtumą), mokymą ir švietimą, 
MVĮ, inovacijas, energetiką, aplinką ir miestų plėtrą bei miestus; 

G. kadangi partnerystė ir daugiapakopis valdymas – tai horizontalieji bendrieji principai, 
kuriais remiantis įgyvendinama Sąjungos pažangaus, tvaraus ir įtraukaus augimo 
strategija, atsižvelgiant į naujuosius sanglaudos politikos teisės aktus;

1. mano, kad dabar yra pakankamai įrodymų, jog biudžeto konsolidavimo politikos savaime 
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nepakanka augimui didinti ir investicijoms, kuriomis būtų kuriamos geros kokybės ir 
tvarios darbo vietos, skatinti, nes reikia ir tokių priemonių, kuriomis būtų remiama
ekonomika ir skatinama kol kas trapi ir nedrąsi pažanga atsigavimo link;

2. nerimauja, kad dėl ekonomikos krizės poveikio trūksta pakankamų viešųjų finansinių 
išteklių tinkamam strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimui, visų pirma subnacionaliniu 
lygmeniu, ir reiškia susirūpinimą, kad nemažai prasčiau išsivysčiusių valstybių narių ir 
regionų labai priklauso nuo sanglaudos politikos finansavimo;

3. tiki, kad nors pagal kitą daugiametę finansinę programą sanglaudos politikai skirta 
santykinai nedaug išteklių, palyginti su esamais poreikiais, didesnio efektyvumo ir 
didesnės ES biudžeto bei nacionalinių biudžetų sinergijos užtikrinimas vis dėlto galėtų 
būti svarbūs augimą skatinančios politikos svertai;

4. mano, kad nors derinimas su strategija „Europa 2020“ yra svarbus, labai svarbu 
nepamiršti ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos tikslų, kuriems dėl krizės kilo 
didelė grėsmė; ragina imtis lemiamų veiksmų sanglaudai išlaikyti ir akcentuoti investicijas 
į infrastruktūros projektus pagrindiniuose sektoriuose, t. y. transporto, telekomunikacijų ir 
energetikos sektoriuose;

5. mano, kad nepaisant to, jog vietos ir regionų valdžios institucijos dalyvauja rengiant 
partnerystės susitarimus, reikia imtis papildomų veiksmų sanglaudos politikos valdymo 
sistemos, strategijos „Europa 2020“ ir Europos semestro teritoriniam aspektui stiprinti, 
užtikrinant tikrą koordinavimą ir papildomumą įvairiais valdymo lygmenimis ir šiais 
lygmenimis nustatytų prioritetų atitiktį nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis 
nustatytiems poreikiams ir ypatumams, kartu, kai tai tinkama ir būtina, leidžiant, kad kai 
kurie politikos klausimai būtų sprendžiami pagal metodą „iš viršaus į apačią“;

6. mano, kad sanglaudos politika galima geriausiai užtikrinti būtiną strategijos „Europa 
2020“ teritorinį aspektą, reikalingą siekiant naikinti labai reikšmingus augimo skirtumus 
Sąjungoje ir valstybėse narėse, o institucinių gebėjimų skirtumai reiškia, kad skirtingi 
regionai negali vienodai remtis nustatytais tiksliniais rodikliais kaip etalonais;

7. ypač nerimauja, kad dėl krizės gerokai padaugėjo prie skurdo ar socialinės atskirties ribos 
atsidūrusių gyventojų ir kad tai daugiau būdinga konvergencijos regionams ir miestams, 
todėl mano, kad šias problemas reikia skubiai spręsti, nes jos smarkiai kenkia regionų 
sanglaudai ir gali grėsti Sąjungos vidutinės trukmės ir ilgalaikiam konkurencingumui, 
daugiausia dėmesio skiriant politikai, kuria būtų užtikrintas tvarus, geros kokybės 
užimtumas ir socialinė įtrauktis;

8. atkakliai tvirtina, kad ESF vaidmuo yra mažinti regionų žmogiškojo kapitalo skirtumus, 
įgyvendinant strategijos „Europa 2020“ socialinį aspektą, nes šis fondas, lygiagrečiai su 
ERPF, labai padeda įgyvendinti kai kuriuos iš esamų svarbiausių Sąjungos prioritetų, t. y. 
skatinti jaunimo užimtumą ir darbo rinką, tvarią ekonomiką ir augimą, mažinti mokyklos 
nebaigusių asmenų skaičių, kovoti su skurdu, diskriminacija ir socialine atskirtimi;

9. vis dėlto primena, kad nors yra patikimų įrodymų, kad sanglaudos politikos 
įgyvendinimas paspartėjo ir kad atitinkamomis programomis svariai prisidėta daugelyje 
sričių, į kurias būtina investuoti siekiant ekonomikos modernizavimo ir konkurencingumo 
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(pvz., moksliniai tyrimai ir plėtra, parama MVĮ, reindustrializacija, socialinė įtrauktis, 
švietimas ir mokymas), daugelis valstybių narių gali neįgyvendinti savo programų iki 
esamo programavimo laikotarpio pabaigos;

10. ragina valstybes nares analizuoti sanglaudos politikos finansavimo ir kitų ES finansavimo 
šaltinių (pvz., TEN-T, TEN-E, CEF ir kitų programų), taip pat Europos investicijų banko 
ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko teikiamo finansavimo sinergiją; ragina 
valstybes nares supaprastinti ir gerinti galimybę gauti turimas lėšas, kad MVĮ, vietos 
savivaldybės ir kiti suinteresuotieji naudos gavėjai būtų skatinami jomis naudotis;

11. reiškia susirūpinimą, kad nors aišku, jog politinių diskusijų ir mokymosi srityje vertinimui 
tenka esminis vaidmuo, trūkstant duomenų ir daugeliu atvejų nesant galimybės jų 
apibendrinti tampa neįmanoma tinkamai stebėti regionų ir vietos lygmeniu padarytos 
pažangos siekiant nustatytų tikslų, ir mano, kad pirmiausia reikia plėsti ir naujinti 
regioninius statistinius duomenis ir gerinti duomenų kokybę; 

12. mano, kad pažangos ataskaitose nepakankamai išsamiai aprašoma įgyvendinant 
sanglaudos politiką ir siekiant nustatytų tikslų padaryta pažanga, kadangi nėra atitinkamo 
lygmens duomenų arba trūksta aiškaus ryšio tarp pateiktų statistinių duomenų ir 
sanglaudos politikos tikslų, kuriuos reikia stebėti, įgyvendinimo masto; 

13. prašo Komisijos ir valstybių narių, siekiant gerinti programavimo ir įgyvendinimo 
kokybę, visapusiškai naudotis stebėjimo ir vertinimo priemonėmis, numatytomis pagal 
kitą teisės aktų sistemą;

14. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybėms narėms.


