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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS 

Dėl sanglaudos politikos indėlio siekiant Lisabonos tikslų
(2009/2235(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 174–178 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1083/2006, nustatantį 
bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir 
Sanglaudos fondo,

– atsižvelgdamas į 2006 m. spalio 6 d. Tarybos sprendimą dėl Bendrijos sanglaudos 
politikos strateginių gairių (2006/702/EB),

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. kovo 24 d. rezoliuciją „Struktūrinių fondų reglamento 
įgyvendinimas 2007–2013 m.: derybų dėl nacionalinių sanglaudos strategijų ir veiklos 
programų rezultatai“,

– atsižvelgdamas į 2007 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos komunikatą „Moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis grindžiamas Europos regionų konkurencingumas. Augimo skatinimas ir 
naujų bei geresnių darbo vietų kūrimas“ COM(2007)0474,

– atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 14 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Inovacijų 
įgyvendinimas regionuose vykdant sanglaudos politiką“ SEC(2007)1547,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Dirbti kartu augimo ir darbo vietų labui – nauja 
Lisabonos strategijos pradžia“ COM(2005)0024,

– atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Lisabonos strategijos vertinimo 
dokumentas“ SEC(2010)0114,

– atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 11 d. Komisijos komunikatą „Valstybių narių ir 
regionų įsipareigojimai, įgyvendinant Lisabonos strategiją, skirtą ekonomikos augimui 
skatinti ir darbo vietoms kurti, panaudojant Europos Sąjungos sanglaudos politikos 
priemones 2007–2013 m.“ (COM(2007)0798),

– atsižvelgdamas į 2008 m. gegužės 14 d. Komisijos komunikatą dėl derybų dėl sanglaudos 
politikos strategijų ir programų 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu rezultatus 
(COM(2008)0301),

– atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 21 d. Komisijos komunikatą dėl 20-osios metinės 
struktūrinių fondų įgyvendinimo ataskaitos (2008 m.) (COM (2009)0617 galutinis/2),

– atsižvelgdamas į 2000–2006 m. programavimo laikotarpio ex post vertinimą, 

– atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 24 d. Komisijos darbinį dokumentą dėl konsultacijos 
dėl būsimos 2020 m. ES strategijos (COM(2009)0647),
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– atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 11 d. vykusiame neoficialiame Europos Vadovų 
Tarybos susitikime padarytas išvadas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pradėtą viešąją konsultaciją dėl 2020 m. ES strategijos ir jos 
rezultatus (SEC2010)0116),

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 3 d. Komisijos pasiūlymą „Europa 2020 m. Pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (COM(2010)2020,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą (A7-0000/2010),

A. kadangi nuo 2007 m. pagal struktūrinių fondų reglamentus 15 ES valstybių narių privalu 
skirti lėšas Lisabonos tikslams pasiekti, sanglaudos politikos išteklius nukreipiant 
valstybių narių ir regionų patrauklumui, augimui ir darbo vietoms ES skatinti,

B. kadangi – visų pirma dabartinėmis nuosmukio sąlygomis – dėl nuolatinio finansavimo ir 
taikomos decentralizuotos valdymo sistemos sanglaudos politika yra pagrindinė priemonė, 
skirta augimui skatinti ir darbo vietoms kurti,

C. kadangi visoje ES du trečdaliai viešojo sektoriaus investicijų gaunama regionų ir vietos 
lygmenimis, o regionų ir vietos valdžios institucijos dažnai sukaupia didžiausią 
kompetenciją politinėje srityje ir yra pagrindiniai subjektai, įgyvendinantys ir dabartinę 
Lisabonos strategiją, ir būsimą 2020 m. ES strategiją,

D. kadangi sanglaudos politika turi būti neatsiejama 2020 m. ES strategijos dalis, nes ji 
įtraukta į Lisabonos sutartį kaip priemonė siekti sutarties tikslų,

Sanglaudos politika ir Lisabonos strategija
1. pažymi, kad per 2007–2013 m. programos asignavimus per 7 metų laikotarpį apytiksliai 

228 mlrd. EUR buvo skirta Lisabonos prioritetams; pabrėžia, kad visi asignavimai, taip 
pat ir 12 ES valstybių narių, viršijo reikalaujamus procentinius dydžius;

2. pabrėžia, kad įvairiose valstybėse narėse ir atsižvelgiant į tikslus asignavimai gerokai
skiriasi; pabrėžia, kad nėra universalios (angl. one-size-fits-all) visoms sritims taikytinos 
politikos, ir kad toks bandymas sukeltų bet kokios augimo strategijos identifikavimo stoką 
ir ji būtų prastai įgyvendinama;

3. primena, kad jau per 2000–2006 m. laikotarpį, nepaisant to, kad nebuvo lėšų skyrimo 
mechanizmo, sanglaudos politikos programas ir Lisabonos strategiją siejo glaudus ryšys ir 
į mokslinius tyrimus bei inovacijas buvo investuota 10,2 mlrd. EUR;

4. apgailestauja, kad dėl to, jog buvo uždelsta pradėti įgyvendinti programas ir dėl tolesnio 
duomenų apie išlaidas trūkumo šiuo etapu neįmanoma patikrinti programos asignavimų ir 
faktinių išlaidų atitikties; nekantriai laukia Komisijos strateginės ataskaitos paskelbimo ir 
prašo, kad, siekiant išnagrinėti sanglaudos politikos indėlį į Lisabonos tikslus bei įvertinti 
būsimus tarpusavio ryšius, jos pagrindu būtų surengtos aukšto lygio bendros institucijų 
diskusijos;
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5. kritiškai vertina tai, kad stinga bendro sanglaudos išlaidų poveikio regioninei plėtrai 
vertinimo; ragina Komisiją įvertinti lėšų iš struktūrinių fondų skyrimo teritorinį poveikį 
Lisabonos strategijai ir nustatyti, ar ši sistema iš tikrųjų padeda siekti darnios ir nuoseklios 
teritorinės plėtros;

6. pripažįsta, kad veiksmingas vertinimas turi būti pagrįstas rodikliais, leidžiančiais palyginti 
ir susumuoti regionų duomenis; ragina Komisiją iki 2012 m. parengti pasiūlymą dėl 
vertinimo rodiklių, kad būtų nustatytos priemonės, skirtos padarytam poveikiui įvertinti ir 
atlikti būtinus kito programavimo laikotarpio pritaikymus;

7. apgailestauja, kad nors iš pradžių pagrindiniai Lisabonos darbotvarkės tikslai buvo 
ekonomikos augimas, užimtumas ir socialinė sanglauda, 2005 m. iš naujo pradėtoje 
įgyvendinti strategijoje pateikiama ne tokio plataus užmojo programa, kurioje socialiniam
ramsčiui skirtas mažesnis vaidmuo;

8. mano, kad silpnas daugiapakopis valdymas, kartu su nepakankamu regionų ir vietos 
valdžios institucijų bei pilietinės visuomenės dalyvavimu planuojant, įgyvendinant, 
perduodant ir vertinant strategiją, – vienas pagrindinių Lisabonos strategijos apribojimų; 
rekomenduoja ateityje visuose etapuose stiprinti jų integraciją;

9. pabrėžia, kad kai Lisabonos strategijoje buvo taikytas partnerytės principas, sustiprėjo 
vietos ir regionų valdžios institucijų bei suinteresuotųjų ekonominių ir socialinių subjektų 
atsakomybės siekiant tikslų jausmas ir buvo užtikrintas didesnis intervencinių priemonių
tvarumas;

10. atkreipia dėmesį į tai, kad pirmiausia regionų lygmuo turi būti svarbiausia priemonė 
pasiekti nesuskaičiuojamus Europoje gyvenančius ir gaminančius ekonominius ir 
socialinius subjektus, visų pirma mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), ir skatinti švietimą 
ir profesinį mokymą, mokslinius tyrimus, inovacijas ir plėtrą;

11. rekomenduoja pasitelkiant griežtesnį ir nuolatinį visais lygmenimis, įskaitant ir Bendrijos 
lygmenį, vykstantį už sanglaudos politikos ir Lisabonos strategiją atsakingų administracijų 
dialogą skatinti nacionalinių strateginių krypčių planų ir nacionalinių reformų programų 
tarpusavio sąveiką;

12. teigiamai vertina rezultatus, iki šiol pasiektus naudojantis finansų inžinerijos priemonėmis 
ir bendradarbiaujant su Europos investicijų banku (EIB) siekiant skatinti inovacijas ir 
mokslinius tyrimus pasitelkus atsinaujinančias finansavimo formas; pripažįsta jų galimą 
poveikį investicijoms ir prašo jas sustiprinti, pirmiausia programas JEREMIE ir JESSICA, 
kad būtų užtikrinta geresnė parama verslui ir MVĮ; rekomenduoja supaprastinti šių
priemonių reglamentavimo taisykles, kad paramos gavėjai galėtų geriau jomis 
pasinaudoti;

Sanglaudos politika ir ES 2020 m. 
13. palankiai vertina Komisijos pasiūlymo dėl būsimos 2020 m. ES strategijos priėmimą; 

pabrėžia ilgalaikį šios strategijos, kuria siekiama sukurti pagrindines sąlygas nuolatiniam 
augimui Europoje, pobūdį ir pritaria nustatytiems prioritetams;

14. pripažįsta, kad pasiūlyme atsižvelgta į socialinį aspektą, tačiau apgailestauja, kad 
strategijoje jis dar nevaidina pagrindinio vaidmens; pabrėžia, kad dabartinė krizė 
atskleidė, jog jokia augimo strategija negali nepaisyti socialinės apsaugos, galimybių 
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naudotis paslaugomis, kovos su skurdu ir socialine atskirtimi bei kokybiškų darbo vietų 
kūrimo tikslų;

15. palankiai vertina raginimą kurti daugiau tvarių ir pažangių darbo vietų, tačiau pripažįsta, 
kad naujas ekonomikos modelis galėtų sukelti netolygų išlaidų ir naudos paskirstymą
atskiroms valstybėms narėms ir regionams, todėl, siekiant to išvengti, gali prireikti imtis 
veiksmų Europos Sąjungos lygmeniu;

16. pabrėžia, kad švietimas, mokymas, moksliniai tyrimai ir inovacijos – pagrindinės 
priemonės, kuriomis siekiama skatinti ES plėtrą ir didinti jos konkurencingumą 
susiduriant su pasauliniais uždaviniais; mano, kad privalu nuolat investuoti į šias sritis ir 
kad, visų pirma, inovacijos turėtų būti vertinamos nuolatinio investavimo rezultatais;

17. atkreipia dėmesį, kad infrastruktūros skirtumai Europoje dar labai nevienodi ir stabdo jos 
augimo galimybes; mano, kad transporto, energetikos, telekomunikacijų ir IT sektoriuose 
turi būti sukurtos iš tikrųjų vienodos sąlygos, kad jos turėtų būti įtrauktos į strategiją ir 
toliau būti gyvybiškai svarbi sanglaudos politikos dalis;

18. palankiai vertina struktūrinių fondų vaidmens pripažinimą įgyvendinant 2020 m. ES
tikslus, tačiau pabrėžia, kad sanglaudos politika nėra tik nuolatinių finansinių lėšų šaltinis. 
Pagrindiniai jos principai – integruotas požiūris, daugiapakopis valdymas ir tikra 
partnerystė – svarbiausi strategijos sėkmės veiksniai, ir jie turėtų būti visiškai į ją 
integruoti;

19. pabrėžia, kad stipri, gerai finansuojama ir visus Europos regionus apimanti sanglaudos 
politika turi būti pagrindinė sudedamoji strategijos „ES 2020 m.“ dalis; mano, kad ši 
politika, apimanti horizontalią koncepciją, yra išankstinė sąlyga siekiant sėkmingai 
įgyvendinti 2020 m. ES tikslus ir pasiekti ES socialinę, ekonominę ir teritorinę sanglaudą; 
atmeta visus bandymus renacionalizuoti sanglaudos politiką ir prašo užtikrinti, kad per 
ES biudžeto peržiūrą regioninis aspektas būtų visapusiškai remiamas;

20. pabrėžia, kad sanglaudos politika negali nusverti strategijos „ES 2020 m.“; pabrėžia, kad 
nors sanglaudos politikos prioritetai turėtų būti suderinti su 2020 m. ES tikslais, turėtų 
būti sudarytos sąlygos pakankamam lankstumui, kad būtų atsižvelgiama į savitas regionų 
ypatybes ir padedama silpnesniems regionams įveikti jų socialinius ir ekonominius 
sunkumus bei sumažinti skirtumus;

21. prašo strategijoje „ES 2020 m.“ nustatyti geresnę (palyginti su Lisabonos strategija) 
valdymo sistemą; rekomenduoja apibrėžti jos kūrimą ir įgyvendinimą atsižvelgiant į 
daugiapakopio valdymo principą, kad būtų užtikrintas aktyvesnis vietos ir regionų 
valdžios institucijų bei suinteresuotųjų pilietinės visuomenės subjektų įsitraukimas;

22. mano, kad kaip naujas tikslas į Lisabonos sutartį įtraukta teritorinė sanglauda turi būti 
neatsiejama strategijos dalis, kaip išankstinė jos tikslų įgyvendinimo sąlyga;

23. atkreipia dėmesį į tai, kad griežtesnis teritorinis strategijos aspektas, atsižvelgiant į savitas 
Europos regionų ypatybes, ir tiesioginis vietos ir regionų valdžios institucijų įsitraukimas į 
atitinkamų programų planavimą ir įgyvendinimą lems visais lygmenimis stipresnį 
atsakomybės siekiant tikslų jausmą ir užtikrins geresnį tikslų ir rezultatų įsisąmoninimą;

24. atkreipia dėmesį į pagrindinį miestų vaidmenį siekiant 2020 m. ES tikslų; primygtinai 
siūlo atsižvelgti į jų patirtį ir indėlį įgyvendinant 2020 m. ES prioritetus, visų pirma 
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susijusius su klimato kaita ir demografiniais pokyčiais bei aplinką tausojančiomis 
investicijomis;

25. pripažįsta, kad nors struktūriniai fondai – labai reikšminga priemonė, ji nėra vienintelė, 
skirta strategijai „ES 2020 m.“ įgyvendinti; tikisi, kad Komisija, remdamasi integruotu 
požiūriu, pateiks konkrečių pasiūlymų, skirtų sanglaudos politikos ir esamų sektorių 
politikos krypčių tarpusavio ryšiams sukurti; rekomenduoja racionalizuoti programų 
tikslus, priemones ir administracines procedūras ir suderinti šių politikos krypčių 
programų trukmę;

26. rekomenduoja priimti būsimoms reguliavimo sistemoms taikytiną supaprastintą požiūrį į 
struktūrinių fondų naudojimą; pabrėžia, kad taisyklių ir procedūrų suderinimas gali 
nulemti supaprastintas įgyvendinimo sistemas ir paskatinti galimų paramos gavėjų 
dalyvavimą ES bendrai finansuojamose programose;

27. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS
Dabartinės sistemos vertinimas
Ir Lisabonos strategijoje, ir sanglaudos politikoje inovacijos platesne prasme įvardijamos kaip
pagrindinė priemonė, skirta Europos teritorijos plėtrai skatinti ir jos konkurenciniams
pajėgumams stiprinti susiduriant su globalizuoto pasaulio keliamais iššūkiais. Todėl 
inovacijos tapo jų abiejų ašimi, o strateginis jų vaidmuo buvo kaip niekada pabrėžtas.

2007–2013 m. laikotarpio Bendrijos strateginėse gairėse nustatytas 15 ES valstybių narių 
taikytinas oficialus reikalavimas (ir rekomendacija, skirta 21 ES valstybei narei) Lisabonos 
tikslams įgyvendinti konvergencijos regionuose skirti ne mažiau kaip 60 proc. programos 
asignavimų, o konkurencingumo ir užimtumo regionuose – 75 proc.

Iš tikrųjų, jau per 2000–2006 m. laikotarpį, kai nebuvo nustatytas joks oficialaus lėšų skyrimo 
reikalavimas, į mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą buvo investuota nuo 5,5 iki 4,7 proc. visų 
struktūrinių fondų išlaidų (iš viso – 10,2 mlrd. EUR).
Iki šiol atlikti ex post vertinimai išryškino, kad naudojimasis regioninėmis programomis 
norint pasiekti Lisabonos tikslų buvo akivaizdesnis palyginti labiau pasiturinčiuose 
regionuose ir ribotesnis atsilikusiuose regionuose, kur programos greičiau pabrėžė pagrindinę 
infrastruktūrą.
Akivaizdu, kad negalima visoms sritims pritaikyti jokios universalios strategijos; priešingai,
saviti skirtingų regionų ypatumai – jų teritoriniai aspektai – turėjo didelę įtaką įgyvendintų 
priemonių veiksmingumui. Todėl regionų ir vietos valdžios institucijų įsitraukimas ne tik į 
programų įgyvendinimą, bet ir į jų kūrimą tampa labai svarbus, nes jos yra subjektai, 
geriausiai žinantys savo atitinkamų teritorijų poreikius.

Iš 2007–2013 m. programos asignavimų analizės darytina išvada, kad lėšų skyrimas jautriai 
viršija nustatytas ribas. Visų pirma, 65 proc. konvergencijos tikslo ir 82 proc. 
konkurencingumo regionų lėšų buvo skirta su Lisabonos strategija susijusiems prioritetams. 
Šie procentiniai dydžiai, kurie kartu per 7 m. laikotarpį sudaro bendrą apytiksliai 
228 mlrd. EUR asignavimą, susiję su 27 ES valstybėmis narėmis, tačiau jie taip pat rodo, kad 
12 ES valstybių narių rimtai prisiėmė atsakomybę už lėšų skyrimo įgyvendinimą.

Kaip ir buvo manyta, įvairiose valstybėse narėse ir atsižvelgiant į tikslus asignavimai 
reikšmingai skiriasi. Visų pirma, konkurencingumo regionuose programavimas tvirtai susietas 
su Lisabonos strategija ir daugiausia dėmesio skiriama inovacijų, žinių ir technologijų sritims, 
o konvergencijos programose su užimtumu susietiems prioritetams greičiau teikiama 
išskirtinė privilegija, ir tai rodo, kad švietimo ir mokymo sistemos reforma čia laikoma būtina 
tolesnės plėtros sąlyga.

Vėliausiai iki 2010 m. balandžio 1 d. Komisija turi patvirtinti pirmą strateginę ataskaitą, 
kurioje naudojantis per pirmuosius 18 programos įgyvendinimo mėnesių patirtomis išlaidomis
bus analizuojami įgyvendinimo rezultatai, kaip valstybėms narėms sekėsi siekti šių prioritetų.
O itin kruopščiai įvertinta turi būti tai, kokiu iš tikrųjų mastu projekto lygmeniu šie 
įsipareigojimai atsispindi faktiškai padarytose išlaidose. Deja, kadangi buvo uždelsta pradėti 
įgyvendinti programas ir dėl tolesnio duomenų apie išlaidas trūkumo, šiame etape neįmanoma 
patikrinti šios atitikties.
Todėl, nors apimamas laikotarpis ribotas, šia prasme strateginė Komisijos ataskaita – svarbus 
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dokumentas, kurio pagrindu bus surengtos bendros aukšto lygio institucijų diskusijos, kad 
būtų įvertintas struktūrinių fondų indėlio siekiant Lisabonos strategijos tikslų lygis ir rūšis ir 
pasirengta rimtiems ES ir nacionalinių institucijų, regionų suinteresuotųjų subjektų ir 
pilietinės visuomenės apmąstymams apie augimo ir užimtumo strategijos po 2010 m., 
vadinamosios 2020 m. ES strategijos, formą ir turinį.
Dar svarbiau sugebėti įvertinti ilgalaikėje perspektyvoje, kokį poveikį valstybėse narėse ir 
regionuose iš tikrųjų turėjo su Lisabonos strategija susijusios investicijos, padarytos 
pasinaudojant struktūriniais fondais. Jokia diskusija dėl ateities nebus veiksminga, jei nebus 
žinomi šio vertinimo rezultatai.
Nors dėl ankstyvo programos įgyvendinimo etapo šių duomenų dar nėra, labai svarbu parengti
dirvą ir atkreipti Komisijos dėmesį į poreikį skubiai parengti priemones, leidžiančias atlikti 
tokią analizę, t. y., vienodus rodiklius, kurie, siekiant patikrinti padarytą poveikį ir atlikti 
reikiamus pakeitimus, visą laikotarpį visose programose ir valstybėse narėse galėtų būti 
apibendrinami ir palyginami.

Sanglaudos politikos vaidmuo 2020 m. ES strategijoje
Ateities kūrimas reiškia praeities analizavimą siekiant pagerinti pasiektus rezultatus ir kaupti 
patirtį bei išvengti senų klaidų. Todėl kuriant naują 2020 m. ES strategiją, skirtą ateinančių 
dešimties metų iššūkiams spręsti, reikia giliai apmąstyti sanglaudos politikos ir Lisabonos 
strategijos ryšį.
Sanglaudos politika gali iš esmės sėkmingiau nei kitos politikos kryptys sutelkti augimui ir 
darbo vietų kūrimui skirtas investicijas; taip pat paaiškėjo, kad teisingai taikant partnerystės 
principą, o regionų ir vietos subjektams tampant prioritetų įgyvendinimo šalininkais, atsiranda 
gilesnis politinės atsakomybės siekiant tikslų ir rezultatų jausmas.
Komisijos pasiūlyme dėl 2020 m. ES strategijos pripažįstama, kad sanglaudos politika –
pagrindinė politikos kryptis 2020 m. ES tikslams pasiekti.
Vis dėlto atrodo, kad ji labiau laikoma nuolatinių finansinių asignavimų šaltiniu nei 
pagrindiniu ramsčiu, apimančiu tokius principus, kaip antai partnerystė, integruotas požiūris, 
daugiapakopis valdymas, taip pat gebėjimus sutelkti regionų ir vietos subjektus. Jei šie 
principai, kurie yra svarbus sanglaudos politikos indėlis siekiant sėkmingai įgyvendinti
2020 m. ES strategiją, nėra deramai į ją įtraukti, gali kilti pavojus strategijos sėkmingumui.

Siekiant užtikrinti, kad į šį ryšį būtų deramai atsižvelgiama, šiame pranešime pateikiama 
keletas konkrečių rekomendacijų:

 2020 m. ES strategijoje nustatyti prioritetai turi būti griežtai suderinti su būsimos 
sanglaudos politikos prioritetais: reikia sutelkti daugiau dėmesio į pagrindinius prioritetus 
ir į sustiprintą jų tarpusavio papildomumą kartu užtikrinant reikiamą lankstumą, kad būtų
atsižvelgta į regionų savitumus.

 Turėtų būti plėtojamos nacionalinių strateginių krypčių planų ir nacionalinių reformų 
programų sąveikos, o jų galimybės turi būti geriau išnaudojamos taip pat pasinaudojant 
geresniu administraciniu koordinavimu ES, nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis, 
kad būtų sustiprintas valdymas.

 2020 m. ES tikslai turi būti nustatyti Bendrijos lygmeniu, tačiau juos įgyvendinant ir 
pritaikant nacionalinei politikai ateityje turėtų labiau įsitraukti subnacionalinės valdžios 
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institucijos. Vienas iki šiol plačiai pripažintų Lisabonos strategijos apribojimų – silpnas 
daugiapakopis valdymas ir nepakankamas vietos ir regionų valdžios institucijų 
įsitraukimas siekiant jos tikslų, nepaisant to, kad du trečdaliai viešojo sektoriaus 
investicijų gaunama regionų ir vietos lygmenimis ir kad šios valdžios institucijos dažnai 
sukaupia didžiausią politinę kompetenciją. Regioninio aspekto būsimoje strategijoje 
aptarimas taip pat būtinas taikant naujas Lisabonos sutarties, kurioje pripažįstamas 
subnacionalinis subsidiarumo aspektas, nuostatas. Metodas „iš apačios į viršų“ padės 
užtikrinti tikrąjį strategijos įsisavinimą ir jos tvarumą ilgalaikės perspektyvos laikotarpiu. 
Reikia apsvarstyti daugiapakopį valdymą ne tik jo vertikalaus, bet ir horizontalaus aspekto 
atžvilgiu, plėtojant to paties lygmens ekonominių ir socialinių subjektų ryšius.

 Patvirtinant būsimą strategiją turėtų būtų visiškai įgyvendintas partnerystės principas. 
Tokio požiūrio pasikeitimo pranašumas būtų glaudesnių ryšių, susijusių su strategijos 
tikslais ir rezultatais pilietinėje visuomenėje, kurios dabartinis nepakankamas dalyvavimas
įrodė esąs vienas didžiausių Lisabonos strategijos silpnųjų vietų, užtikrinimas.

 Nors teritorinė sanglauda, kaip Bendrijos tikslas, buvo pripažinta Lisabonos sutartimi, 
Komisijos pasiūlyme teritorinis aspektas atsispindi pernelyg menkai, o tai gali sukelti 
politikos skirstymosi į sektorius pavojų. Priešingai, tik integruotas požiūris, pasinaudojant 
regionų aspekto įtraukimu į strategiją, duos gerų rezultatų. Visų pirma, turėtų būtų 
sustiprinta inovacijas skatinančių ES priemonių (socialinių fondų, konkurencingumo ir 
inovacijų bendrosios programos (KNP) ir septintosios bendrosios programos) tarpusavio 
sąveika, o šių priemonių daugiamečio programavimo trukmė ateityje turėtų būti nuolat 
derinama.

 Siekiant užtikrinti geresnę paramą verslo galimybėms, visų pirma MVĮ, turėtų būti 
visiškai išnaudojamos finansų inžinerijos priemonių, pirmiausia programų JEREMIE ir 
JESSICA galimybės; visų pirma, turėtų būti supaprastintos taisyklės, kuriomis 
reglamentuojamos galimybės gauti ir valdyti lėšų asignavimus, gaunamus iš šių finansinių 
priemonių, taip siekiant skatinti susidomėjusių paramos gavėjų naudojimąsi jais.

 Turėtų būti užtikrintas pakankamas sanglaudos politikos, kuri, siekiant užtikrinti 
veiksmingą naujajai strategijai įgyvendinti skirtą paramą, turėtų apimti visą Europos 
Sąjungos teritoriją, finansavimas.

 Siekiant sumažinti dabartinį klaidų lygį ir palengvinti dalyvavimą projektuose, visų pirma 
privatiems partneriams, turi būti supaprastinta būsima sanglaudos politikos reguliavimo 
sistema.


