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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

Ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos siekis ES– visuotinio konkurencingumo 
būtina sąlyga?
(2009/2233(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Lisabonos sutartį, iš dalies keičiančią Europos Sąjungos sutartį ir 
Europos bendrijos steigimo sutartį (2007/C 306/01), ir ypač į jos I ir XVIII antraštinę 
dalis,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Parlamentui, Tarybai, Europos ekonominių ir 
socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Globalioji Europa: konkuravimas 
pasaulyje. ES augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos dalis“ (COM(2006)0567),

– atsižvelgdamas į 2009 m. EBPO metinę ataskaitą,

– atsižvelgdamas į EBPO vietos ekonomikos ir užimtumo vystymo programos (angl. LEED) 
forumo partnerystės ir vietos valdymo klausimais 2006 m. leidinį „Sėkmingos 
partnerystės vadovas“ (angl. Successful partnerships: a guide),

– atsižvelgdamas į 2009–2010 m. Pasaulinio konkurencingumo ataskaitą (Pasaulio 
ekonomikos forumas, Šveicarija, 2009 m.),

– atsižvelgdamas į nešališką ataskaitą „Reformuotos sanglaudos politikos darbotvarkė. 
Vietos lygmens požiūris siekiant spręsti Europos Sąjungos uždavinius ir patenkinti 
lūkesčius“ (angl. An agenda for a reformed cohesion policy – A place-based approach to 
meeting European Union challenges and expectations), kurią 2009 m. balandžio mėn. 
parengtą Fabrizio Barcos Danutos Hübner, už regioninę politiką atsakingos Komisijos 
narės, užsakymu,

– atsižvelgdamas į Europos savivaldybių ir regionų tarybos politinį dokumentą „ES 
sanglaudos politikos ateitis“ (Briuselis, 2009 m. gruodžio mėn.),

– atsižvelgdamas į Europos regionų asamblėjos (angl. AER) rezoliuciją dėl regioninės 
politikos po 2013 m., kuri buvo priimta 2007 m. lapkričio 8 d. Udinės mieste (Italija) AER 
visuotinio susirinkimo metu,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Parlamentui, Tarybai, Ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui apie derybų dėl sanglaudos politikos strategijų ir 
programų 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu rezultatus (COM(2008)0301),

– 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 (2008/2183(INI))1,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. kovo 24 d. rezoliuciją dėl pažangiosios patirties regioninės 
                                               
1 Priimti tekstai, P6_TA(2009)0165.
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politikos srityje ir struktūrinių fondų lėšų naudojimo kliūčių (2008/2061(INI))1,

– atsižvelgdamas į 2008 m. spalio 21 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl valdymo ir 
partnerystės nacionaliniu bei regioniniu lygmenimis ir regioninės politikos projektų 
pagrindo (2008/2064(INI)) 2,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą dėl žaliosios knygos apie 
teritorinę sanglaudą ir [...] būsimą sanglaudos politikos reformą (A6-0083/2009) 3,

– atsižvelgdamas į Ketvirtąją ekonominės ir socialinės sanglaudos ataskaitą 
(COM(2007)0273),

– Atsižvelgdamas į Komisijos 20-ąją struktūrinių fondų įgyvendinimo metinę ataskaitą 
(2008 m.) (COM(2009)0617),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Parlamentui, Tarybai, Ekonominių ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Privačiųjų ir viešųjų investicijų telkimas 
ekonomikai gaivinti ir ilgalaikiams struktūriniams pokyčiams skatinti. Viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystės plėtojimas“ (COM(2009)0615),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

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

A. kadangi Europos Sąjunga gali būti konkurencinga pasaulyje tik tiek, kiek vidaus politika 
palaiko jos gebėjimą spręsti pasaulio masto problemas, ir kadangi nuosmukio laikotarpiais 
matyti, kad mažiau išsivystę regionai sunkiau atsigauna,

B. kadangi savo metinėje ataskaitoje EBPO pateikė ilgalaikio augimo rekomendaciją, pagal 
kurią dėmesys kreipiamas į apmokestinimo, investicijų į infrastruktūrą, švietimą ir darbo 
jėgą svarbą, taip pat į gamybos rinkų reguliavimą ir pabrėžiamas šių rinkų vaidmuo,

C. kadangi Pasaulio ekonomikos forumas savo 2009 m. Pasaulinio konkurencingumo 
ataskaitoje ir kitose ataskaitose pabrėžė, koks svarbus infrastruktūros, kuri yra antra tarp 
12 rodiklių, pagal kuriuos vertinamas konkurencingumas, vaidmuo, ir kadangi kokybiška 
infrastruktūra yra pagrindas siekiant sumažinti atstumų poveikį, pritraukti užsienio 
investicijų ir užtikrinti ekonomikos vystymąsi,

D. kadangi siekiant strategijos „ES 2020 m.“ tikslų reikia pripažinti, kad esama išsivystymo 
lygio ir ribų skirtumų ir kad turėtų būti nustatyti tikslai, atitinkantys tikrąją padėtį ir 
poreikius, kurie turėtų būti nustatyti konsultuojantis su visais susijusiais subjektais 
įvairiais valdymo lygmenimis,

E. kadangi 2010 m kovo mėn. Europos Vadovų Taryba pripažino ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos skatinimo, visų pirma infrastruktūros vystymo, svarbą norint, kad 
strategija „ES 2020 m.“ būtų sėkminga, nes taikant šią naują strategiją bus siekiama šalinti 

                                               
1 Priimti tekstai, P6_TA(2009)0156.
2 Priimti tekstai, P6_TA(2008)0492).
3 Priimti tekstai, P6_TA(2009)0163.
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ekonomikos vystymosi kliūtis,

F. kadangi artimiausiu metu reikės įveikti ne tik krizės padarinius, bet ir spręsti kitas rimtas 
problemas – prisitaikymo prie globalizacijos, demografinių pokyčių, klimato kaitos ir su 
energetika susijusius klausimus – o regionai atliks svarbų vaidmenį, siekdami užtikrinti, 
kad būtų sudarytos sąlygos, jog poveikis visuomenei būtų mažesnis, kadangi regionus 
reikia remti atsižvelgiant į nustatytus poreikius ir taikant partnerystės principą bei 
tinkamas įvairių sričių politikos poveikio ex ante vertinimo priemones,

G. kadangi, kaip matyti iš diskusijų dėl sanglaudos politikos strategijos ir programų 2007–
2013 m. programavimo laikotarpiu, programų kokybė pagerėjo ir suinteresuotųjų subjektų 
įtraukimas visais valdymo lygmenimis padidėjo, taigi buvo veiksmingiau prisidedama 
siekiant Lisabonos ekonominio konkurencingumo ir užimtumo tikslų,

H. kadangi vykdant sanglaudos politikos reformą ši politikos sritis turėtų būti geriau 
derinama, koordinuojama su kitomis politikos sritimis ir taip pat turėtų sąveikauti su 
jomis, taigi ji turėtų tapti veiksmingesnė ir nė viena politikos sritis neturėtų būti pajungta 
kitai, visa tai turėtų vykti atsižvelgiant Europos Sąjungos poreikius ir tikslus, susijusius su 
tvaria plėtra,

I. kadangi yra daug vietos ir regionų lygmenimis pasiūlytų darbo priemonių ir analitinių 
metodų, kurie padeda daryti pažangą siekiant ekonomikos vystymosi ir socialinės 
įtraukties, taigi matyti su sanglaudos politika susijusios vietos ir regionų subjektų 
pastangos ir įsipareigojimai,

J. kadangi atsiliekančių regionų ekonominis konkurencingumas skatinamas plėtojant visų 
tipų infrastruktūrą ir sudaromos prieigos prie švietimo, mokslinių tyrimų ir naujovių 
galimybės,

Sanglaudos politika kaip būtina visuotinio ekonominio konkurencingumo sąlyga

1. palankiai vertina vykdant Europos Sąjungos politiką sukurtą pridėtinę vertę ir jos, kaip 
ES regionų konkurencingumo skatinimo, struktūrinių reformų vykdymo ir regionų 
gebėjimo prisitaikyti prie pasaulio ekonominės aplinkos didinimo priemonės, vaidmenį;

2. pabrėžia, koks svarbus viešojo sektoriaus vaidmuo įgyvendinant sanglaudos politiką, 
atkuriant pasitikėjimą ir solidarumą nuosmukio laikais, darant viešąsias investicijas, ypač 
į infrastruktūrą, ir užtikrinant tvarią plėtrą;

3. mano, kad, kaip nurodyta Lisabonos sutartyje, tolygus ES ekonomikos vystymasis 
mažina regionų vystymosi skirtumus ir rengia juos spręsti globalizacijos, demografinių 
pokyčių ir klimato kaitos problemas, nes atsižvelgiama į konkrečias jų silpnąsias vietas;

4. pabrėžia, kad sąveika, atsiradusi vykdant mokslinių tyrimų, vystymosi ir naujovių 
diegimo politiką, gali būti strategijos „ES 2020 m.“ uždavinių sprendimo priemonė, 
padedanti plėtoti konkretų vietos potencialą ir juo naudotis bei užtikrinti socialinę, 
ekonominę ir teritorinę sanglaudą;

Teritorinė sanglauda – ES politikos poveikio vietos lygmeniu atspindys
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5. pritaria Žaliojoje knygoje dėl teritorinės sanglaudos išdėstytoms mintims apie teritorinės 
sanglaudos veiksnius; ypač atkreipia dėmesį į tai, kad reikia paisyti regionų įvairovės ir 
regionų potencialo bei konkurencingumo vystymo ir pabrėžia, kad svarbu turėti 
galimybių naudotis viešosiomis paslaugomis ir tinkama infrastruktūra, ragina Komisiją 
pateikti konkrečių pasiūlymų, kaip siekti teritorinės sanglaudos;

6. mano, kad valstybės narės, rengdamos ir įgyvendindamos sanglaudos politiką, turi 
vadovautis vietos lygmens požiūriu; pripažįsta, kad valstybių narių regionų vaidmuo 
skirtingas ir priklauso nuo jų politinės ir administracinės struktūros; ragina siekti, kad 
propaguojant decentralizavimo principą dabartiniu programavimo laikotarpiu, kuriuo 
regionai valdo tik 30,5 proc. viso sanglaudos politikai finansuoti skirto biudžeto, o visa 
kita valdo centrinės vyriausybės, padėtis pasikeistų;

7. palankiai vertina iniciatyvų URBAN ir LEADER rezultatus ir mano, kad sanglaudos 
politika gali padėti sukurti proporcingos kaimo ir miesto plėtros sistemą; ragina Komisiją 
išnagrinėti ir pasiūlyti veikimo metodiką, pagal kurią būtų skatinama kaimo ir miesto 
partnerystė ir tvari miesto plėtra;

Sanglaudos politikos poveikio didinimas siekiant didinti ekonominį konkurencingumą

8. mano, kad partnerystė yra pagrindinis principas siekiant apibrėžti sanglaudos politikos 
turinį, taip pat turi būti laikomasi požiūrio „iš apačios į viršų“ ir gerinami administraciniai 
gebėjimai bei programavimo proceso kokybė; Mano, kad visi valdymo lygmenys turi 
atlikti glaudinamąjį, papildantį ir našų vaidmenį didinant ES ekonomikos 
konkurencingumą; ragina Komisiją išnagrinėti galimybę sudaryti trišalius (Komisijos, 
valstybės narės ir regiono) susitarimus siekiant užtikrinti, kad būtų vykdomi partnerystės 
įsipareigojimai;

9. pabrėžia, kad reikia supaprastinti struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo naudojimo 
taisykles ir užtikrinti, kad jie būtų lankstesni, bei sumažinti paramos gavėjų 
administracinę naštą siekiant, kad valdžios institucijos galėtų laiku spręsti rimtesnes 
problemas ir turėtų tam užtektinai lėšų; mano, kad viešojo ir privataus sektoriaus 
partnerystė gali būti tikra parama papildant vietos ir regionų lygmens pastangas, ir ragina 
Komisiją pateikti konkrečių viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės stiprinimo 
pasiūlymų vykdant sanglaudos politiką;

10. Pabrėžia, kad svarbu ir toliau teikti pagalbą projektams, skirtiems atsiliekantiems 
regionams, siekiant, kad poveikis, kurio tikimasi šiuo programavimo etapu, išliktų ir 
atitiktų pradinius paskaičiavimus; mano, kad nutraukus šią pagalbą sumažėtų teigiamų 
pradinių rezultatų poveikis;

11. mano, kad pagrindinis rodiklis siekiant nuspręsti, kokios zonos atitinka ES finansinės 
pagalbos reikalavimus, turėtų būti BVP lygis ir kad kitus rodiklius galima nustatyti tik 
atlikus tikslingumo ir būdo, kuriuo ši informacija renkama ir tvarkoma, tyrimus;

12. pabrėžia, kad svarbu, jog lėšos būtų skiriamos atsižvelgiant į regionų ypatumus; Ragina 
Komisiją sukurti tinkamas finansines priemones, kurias taikant trumpuoju ir vidutinės 
trukmės laikotarpiais būtų kuriama pridėtinė vertė ir būtų atsižvelgiama į ekonomikos ir 
finansų krizę; 
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Sanglaudos politika – pagrindinė politika, kuri bus taikoma po 2013 m.

13. Pabrėžia lemiamą regiono plėtros ir teritorinės sanglaudos vaidmenį didinant ES 
ekonominį konkurencingumą ir įgyvendinant 2020 m. ES tikslus taikant vietos lygmens 
požiūrį, kaip vieną iš pagrindinių būdų siekiant pasiekti ekonominę pusiausvyrą;

14. Primena Komisijai ir valstybėms narėms, kad Europos visuomenės lūkesčiai priklauso 
nuo jos poreikių ir ypač nuo noro naudotis atitinkama infrastruktūra ir kokybiškomis 
viešosiomis paslaugomis, kurios turėtų būti teikiamos teisingai, kurių kainos būtų 
prieinamos visiems Europos piliečiams, nepriklausomai nuo jų gyvenamos ir darbo 
vietos;

15. Pabrėžia faktą, kad dėl ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos atsiranda 
galimybė panaudoti visą tyrimo, vystymosi ir naujovių potencialą bei užtikrinti, kad 
pagerėtų Europos visuomenės gyvenimo lygis bei padidėtų pasitikėjimas ES; atitinkamai 
investuojant į tyrimus, vystymąsi ir naujoves turi būti atsižvelgiama į regiono ir miesto
pajėgumus ir galimybes bei padedama vystyti sektorių taikant institucinės plėtros ir 
gebėjimų formavimo programas;

16. Paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pagrindinė priežastis, dėl kurios visuomenė rėmė Europos integracijos procesą, buvo geresnė 
gyvenimo kokybė kuriant saugias ir geresnės kokybės darbo vietas ir užtikrinant prieigą prie 
visų rūšių infrastruktūros, ar ji būtų transporto, ar socialinė arba švietimo, ar susijusi su 
moksliniais tyrimais, vystymusi ir naujovėmis.

Sanglaudos politika gali užtikrinti darnų Europos Sąjungos vystymąsi įgyvendinant jos 
konkrečius tikslus ir naudojant konkrečias priemones, taigi ir patenkinant ekonominius ir 
socialinius Europos visuomenės poreikius. Tuo pat metu ES valstybės narės, įskaitant Rytų 
Europos ir Pietryčių Europos šalis, tiesiogiai susiduria su globalizacijos poveikiu. 

Nuo kiekvienos valstybės narės brandos ir išsivystymo lygio, kurie skiriasi lyginant vieną šalį 
su kita, priklauso, kaip ji išnaudoja galimybes, kurias teikia bendra Europos rinka. Vadinasi, 
kiekviena valstybė narė pati turi numatyti veiksmingiausias priemones, kurios gali užtikrinti 
jos ekonomikos veikimą šioje globalinėje sistemoje.

Šio pranešimo, pavadinto „Ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos siekis ES–
visuotinio konkurencingumo būtina sąlyga?“, tikslas – paskatinti Europos Parlamento narių 
diskusiją apie Europos ir nacionaliniu lygmenimis priimtų priemonių, kuriomis siekiama ES 
politikos tikslų, įskaitant konkurencingumo pasaulyje didinimą, tarpusavio priklausomybę ir 
papildantį pobūdį. Pranešime siekiama pabrėžti, koks vaidmuo integracijos procese tenka 
sanglaudos politikai ir kaip ji prisideda prie ES konkurencingumo pasaulyje didinimo.

Pranešėjo pozicija

Dėl pasaulyje ir Europoje susiklosčiusių aplinkybių regionai arčiausiai susidūrė su kilusiomis 
problemomis, susijusiomis, pavyzdžiui, su klimato kaita, gyventojų senėjimu, socialine 
migracija ar energetika, arba su problemomis, kylančiomis dėl ekonominės ir finansinės 
krizės, kurios poveikis juntamas vietos lygmeniu.

Pranešėjas mano, kad sanglaudos politika yra pagrindinė ES politikos sritis, kurią 
įgyvendinant regionai galės kiek galima geriau spręsti šias problemas, taigi ir padėti didinti 
ES konkurencingumą pasaulyje:

- užtikrinant bendrus gyvenimo standartus visiems ES piliečiams; ir
- remiant vystymąsi pasitelkiant vietos ir regionų ypatybes ir tokiu būdu kuriant 

pridėtinę vertę ir ekonominį našumą. 

Sanglaudos politika labiausiai prisidėjo siekiant Lisabonos strategijos tikslų, tačiau pranešėjas 
mano, kad norint konsoliduoti gautus rezultatus ir lauktą jų poveikį būtina toliau investuoti į 
visų rūšių infrastruktūrą, nes ji yra konkurencingesnės ekonomikos pagrindas.

Infrastruktūra – pagrindinis didesnio konkurencingumo pasaulyje veiksnys



PR\819344LT.doc 9/10 PE442.941v01-00

LT

Infrastruktūra yra vienas iš svarbiausių ramsčių, vertinamų tarptautiniu mastu siekiant 
nustatyti ekonomikos konkurencingumą; ji sudaro galimybes įveikti sunkumus, patiriamus dėl 
atstumo, ir užtikrinti investicijų ir darbo jėgos mobilumą.

2020 m. ES strategijos tikslas sukurti konkurencingą, susietą ir ekologiškesnę ekonomiką gali 
būti pasiektas modernizavus ir sujungus infrastruktūrą ir remiant investicinius planus bei 
vystymosi projektus, atitinkančius specifines kiekvieno regiono ypatybes. Šį požiūrį galima 
perspektyviai realizuoti naudojant naujoviškus metodus ir priemones.

Pranešėjas mano, jog itin svarbu siekti teritorinės sanglaudos, nes vertinant teritoriniu 
lygmeniu galima išsiaiškinti:

- kiek regioninės plėtros proceso programavimas atitiko teritorijos poreikius ir 
konkrečias galimybes;

- ar dalyvaujantys partneriai turi pakankamai institucinių pajėgumų užtikrinti kiek 
galima geresnį ES lėšų įsisavinimą;

- ar ES teikiama parama yra ilgalaikė ir grindžiama rezultatais, gautais įgyvendinant ES 
finansuojamus projektus, ir kiek ją teikiant užtikrinamas tvarumas.

Dėl skirtingo lygio decentralizacijos ir daugiasluoksnių valdymo sistemų susidaro s¹lygos, 
kurios aiškiausiai matomos vietos ir regionų lygmenimis, ir užtikrinti, kad viešai, Europos ar 
nacionaliniu lygmeniu, finansuojamos priemonės būtų papildomosios ir tuo pat metu 
išvengiama pakartotinio finansavimo, yra tikra užduotis, kuri¹ reikia spręsti vietos lygmeniu.

Būtina užtikrinti horizontalų ir vertikalų skirtingų valdymo lygmenų, taip pat ir veiklos sričių 
bei intervencijos rūšių koordinavimą. Kad, užtikrinant ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą, ypač pasienio regionuose, būtų pasiekti bendri vystymosi standartai, reikia:

- kokybiško programavimo, pagrįsto visų susijusių lygmenų ir sektorių suinteresuotų 
šalių dalyvavimu;

- ir programavimo, ir įgyvendinimo etapais naudotis aktualiais ir vienodais statistiniais 
duomenimis ir rodikliais;

- įdiegti stebėsenos sistemą, tiksliai sukurt¹ taip, kad galima būtų stebėti ir analizuoti 
visus rodiklius ir padarinius;

- visiems valdymo lygmenims ir regioniniams veiklos sektoriams skleisti informaciją 
apie įvertinimų rezultatus.

Turint mintyje tai, kad struktūriniai fondai ir Sanglaudos fondas yra pagrindinės finansinės 
priemonės, kuriomis remiamas regionų lygmeniu nustatytų plėtros tikslų siekis, būtų 
pageidautina maksimaliai padidinti jų teikiamą pridėtinę vertę:

- remiant vietos ir regionų valdžios pastangas didinti administracinius pajėgumus, nes 
įrodyta, jog trūksta planavimo kompetencijos ir kokybės. Valstybės narės ir Komisija 
turi užtikrinti kokybišką techninę pagalbą, o ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos įgyvendinimo procesas turi būti stiprinamas vietos ir regionų lygmenimis;

- supaprastinant struktūrinio ir sanglaudos finansavimo paskirstymo procedūras;
- sukurti sistemą, kuri yra reikalinga siekiant, kad viešojo ir privačiojo sektorių 

partnerystė regionams būtų perspektyvus ir realus pasirinkimas. 

Daugelyje valstybių narių, nepaisant to, kad viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė yra 
laikoma alternatyva, nėra pakankamai aiškios teisinės sistemos, o regionų lygmenyje –
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techninių žinių, kurie sudarytų šiai partnerystei sąlygas. Pavyzdžiui, būtina, kad EIB teiktų 
reikiamą techninę pagalbą valdžios institucijoms, kad šios galėtų kurti tokias partnerystes.

Turėtų būti atsižvelgta į visus punktus, kad kito programavimo laikotarpio metu, remiantis ES 
2020 m. tikslų visą apimančia programa, regionai galėtų patys prisidėti prie tvarios plėtros ir 
siektų užtikrinti bendrą gyvenimo lygį.

Atsižvelgiant į sanglaudos politikos vaidmenį mažinant Europos regionų plėtros skirtumus, 
nuo 2013 m. ji turi tapti pagrindine politikos sritimi. Tiesa, kad kilusi ekonomikos ir finansų 
krizė gali paskatinti tam tikras permainas, tačiau branda ir lankstumas padės patenkinti labai 
skirtingus regionų poreikius.  Dėl šios priežasties pranešėjas mano, jog būtina sudaryti trišalį 
Komisijos, valstybių narių ir regionų susitarimą, kuriame būtų aiškiai nustatyti kiekvienos 
šalies vaidmuo siekiant nustatytų tikslų. 

Pabrėžia lemiamą regiono plėtros ir teritorinės sanglaudos vaidmenį didinant ES ekonominį 
konkurencingumą ir įgyvendinant 2020 m. ES tikslus taikant teritorinį požiūrį, kaip vieną iš 
pagrindinių būdų, kuriuo norima pasiekti ekonominę pusiausvyrą; Užtikrinus bendrą 
vystymosi lygį, priėjimą prie pagrindinių infrastruktūrų bei paslaugų kokybę padidėja 
galimybės susidoroti su didžiausiais iššūkiais.  Gebėjimas reaguoti į globalizaciją pagerina 
pasaulinės ekonomikos konkurencingumą.

Europos ir nacionaliniai finansiniai ištekliai, naudojami vykdant tyrimų, plėtros ir naujovių 
projektus, nėra vieningai patvirtinti, reiškia, kad reikia didinti administracinius pajėgumus 
regiono lygmeniu, kol bus nurodyti nauji esamų problemų sprendimai.

Jūsų pranešėjas mano, kad kai tik bus pasiektas tikslas, kuriuo siekiama užtikrinti panašią 
gyvenimo kokybę sudarant galimybę pasinaudoti infrastruktūra ir paslaugų kokybe, 
regionuose bus galima sutelkti dėmesį ties priemonėmis, kuriomis siekiama gerinti 
ekonomikos vietos potencialą, didelė svarbą teikiant vietos tyrimų tobulinimui, vystymosi ir 
naujovių politikai bei atitinkamai regiono infrastruktūrai.


