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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl 2010 m. ataskaitos dėl 2007–2013 m. sanglaudos politikos programų įgyvendinimo
(2010/2139(INI))

Europos Parlamentas,

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

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 31 d. Komisijos komunikatą „Sanglaudos politika. 2010 
m. strateginė ataskaita dėl 2007–2013 m. programų įgyvendinimo“ (COM(2010)0110),

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 31 d. Komisijos tarnybų darbo dokumentą, pridėtą prie 
2010 kovo 31 d. Komisijos komunikato: 2010 m. strateginė ataskaita dėl 2007–2013 m. 
programų įgyvendinimo (SEC(2010)0360)“,

– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 25 d. Komisijos tarnybų darbo dokumentą „Sanglaudos 
politika. Kovos su krize veiksmų ir sanglaudos politikos priemonių, priimtų siekiant 
skatinti Europos ekonomikos atkūrimo planą, įgyvendinimo apžvalga“ (SEC(2010)1291),

– 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 fondo1,

– atsižvelgdamas į 2006 m. spalio 6 d. Tarybos sprendimą dėl Bendrijos sanglaudos 
politikos strateginių gairių (2006/702/EB)2,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. kovo 24 d. rezoliuciją „Struktūrinių fondų reglamento 
įgyvendinimas 2007–2013 m.: derybų dėl nacionalinių sanglaudos strategijų ir veiklos 
programų rezultatai3,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 20 d. rezoliuciją dėl moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms skirtų lėšų panaudojimo miestuose, regionuose, valstybėse narėse ir Europos 
Sąjungoje pagal Reglamentą (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir 
Septintąją bendrąją mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programą4

– atsižvelgdamas į Komisijos informacinį dokumentą Nr. 1 „2007 m. vasario 28 d. 
asignavimai“ (COCOF/2007/0012/00),

– atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės 18 d. Komisijos informacinį dokumentą „2009 m. 
nacionalinių strateginių ataskaitų struktūros nurodymai“ (COCOF 09/0018/01),

– atsižvelgdamas į Tarybos išvadas, susijusias su Komisijos 2010 m. strategine sanglaudos 
politikos programų įgyvendinimo ataskaita, kurios patvirtintos per 2010 m. birželio 14 d. 
Liuksemburge vykusį Užsienio reikalų tarybos posėdį,

                                               
1 OL L 210, 2006 7 31, p. 25-78.
2 OL L 291, 2006 10 21, p. 11-32.
3 Priimti tekstai, P6_TA(2009)0165 .
4 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0189.
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– atsižvelgdamas į Regionų komiteto 2010 m. gruodžio 2 d. nuomonę „Sanglaudos politika. 
2010 m. strateginė ataskaita dėl 2007–2013 m. programų įgyvendinimo“ (CdR 159/2010),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir į Biudžeto komiteto, 
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Transporto ir turizmo 
komiteto ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones (A7-0000/2010),

A. kadangi pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 174 straipsnį kad skatintų 
visokeriopą darnią plėtrą, Sąjunga plėtoja ir vykdo savo veiklą, padedančią stiprinti jos 
ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą.

B. kadangi sanglaudos politikos strateginis aspektas, pagal kurį užtikrinamas 
suderinamumas su Europos Sąjungos prioritetais, numatytas ir pabrėžiamas visame 
Tarybos reglamente Nr. 1083/2006 (toliau – bendrasis reglamentas), Bendrijos 
strateginėse sanglaudos gairėse (toliau – strateginės gairės), nacionalinėje strateginėje 
pamatinėje programoje (toliau – NSPP) ir veiklos programose,

C. kadangi strateginių ataskaitų rengimas yra naujas sanglaudos politikos aspektas, kuris 
šiuo programavimo laikotarpiu numatytas bendrajame reglamente kaip priemonė, pagal 
kurią vertinamas strateginių gairių įgyvendinimas siekiant pagerinti strateginį požiūrį ir 
skatinti sanglaudos politikos skaidrumą bei atskaitomybę,

D. kadangi asignavimai Lisabonos darbotvarkei buvo iniciatyva, pagal kurią iš 86 
prioritetinių programų, dėl kurių buvo susitarta, tam tikra grupė programų buvo numatyta 
Lisabonos augimo ir darbo vietų kūrimo darbotvarkėje, ir kadangi pagal Regionų 
sanglaudos tikslą 47 prioritetinėms sritims buvo numatyti asignavimai pirmenybės tvarka, 
o pagal Regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslą – tik 33 prioritetinėms sritims,

E. kadangi Komisija ir valstybės narės sutarė 2009 m. nacionalinėse strateginėse ataskaitose 
keistis duomenimis tik apie prioritetines sritis pagal tikslą ir numatė, kad duomenų
surinkimo data bus 2009 m. rugsėjo 30 d.,

F. kadangi Europos regionai vis dar susiduria su dideliais ekonominiais, socialiniais ir 
aplinkos apsaugos skirtumais, iš dalies atsiradusiais dėl dviejų pastarųjų plėtrų ir dėl 
tiesioginių pasaulinės finansų ir ekonominės krizės pasekmių, nors dėl aktyvios 
sanglaudos politikos veiksmų per paskutinį dešimtmetį šie skirtumai sumažėjo,

G. kadangi sanglaudos politika buvo pagrindinė Europos ekonomikos atkūrimo plano (angl. 
EERP) sudėtinė dalis, tapo aišku, kad struktūriniai fondai – labai svarbi ekonominių 
paskatų priemonė, ypač smulkiajam verslui, tvarumui ir energijos vartojimo efektyvumui,
ir kadangi Komisijos buvo prašyta 2010 m. pateikti ataskaitą apie tai, kokių priemonių 
ėmėsi Europa, kovodama su krize,

1. džiaugiasi valstybių narių pastangomis rengti pirmąsias nacionalines strategines 
ataskaitas, kurios, kaip paaiškėjo, yra vertingas informacijos apie įgyvendinimą šaltinis;
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2. atkreipia dėmesį į tai, kad rengiant lyginamąją analizę reikia atsižvelgti į tai, jog penkios 
valstybės narės rėmėsi naujesniais duomenimis, o viena valstybė narė – senesniais 
duomenimis; mano, kad būtų geriau vertinti kiekvienos valstybės narės pažangą su ES 
vidurkiu;

3. mano, kad skaidrumas skiriant lėšas skatina teisingą įgyvendinimą ir yra esminė prielaida 
siekti bendrų sanglaudos politikos tikslų, taip pat skaidrumą reikėtų skatinti; laikosi 
nuomonės, kad tai, jog buvo parengtos Komisijos gairės ir įdiegta nauja priemonė –
strateginės ataskaitos, turėjo teigiamą poveikį atsiskaitomybei siekiant politikos tikslų;

Įgyvendinimas

4. atkreipia dėmesį į tai, kad atrinktiems projektams skirtų lėšų suma sudaro 93,4 mlrd. 
eurų, t. y. 27,1 proc. šio laikotarpio ES išteklių, ir ši vidutinė suma taikoma trims 
sanglaudos politikos tikslams, taip pat asignavimų kategorijoms pagal Lisabonos 
darbotvarkę ir siekiant pažangos įgyvendinant Bendrijos strategines gaires; tačiau 
pabrėžia, kad įvairių šalių ir įvairių temų pažanga labai skiriasi, o bendras atrankos 
rodiklis 9 valstybėse narėse viršija 40 proc. ir 4 valstybėse narėse – nesiekia 20 proc.;

5. su pasitenkinimu pažymi, kad pranešta, jog 63 mlrd. eurų skirta projektų asignavimams 
pagal Lisabonos darbotvarkę, o projektų atranka pagal Lisabonos darbotvarkę vyksta taip 
pat greitai arba dar greičiau negu atrankos kitiems veiksmams;

6. atkreipia dėmesį į tai, kad didžiausia pažanga pasiekta pagal strateginių gairių teritorinį 
aspektą (30 proc.), vidurkis viršytas įgyvendinant tikslus pagal žinių gerinimo ir inovacijų 
didinimo temas, tačiau kitais dviem aspektais nepasiekta 27,1 proc., taip pat atkreipia 
dėmesį į tai, kad atrankos kriterijai viršijo vidurkį pagal Lisabonos darbotvarkės 
sanglaudos ir regionų konkurencingumo bei užimtumo tikslus, tačiau pagal Europos 
teritorinio bendradarbiavimo tikslą siekia vos 20,5 proc.; apgailestauja, kad yra ne visų 
valstybių narių duomenys apie projektų apimtis ir rezultatus, įrodyta, kad strateginėje 
ataskaitoje pateikta politikos poveikio analizė yra labai ribota;

7. apgailestauja, kad buvo atidėliojama atrinkti projektus tokiose strateginėse srityse, kaip 
geležinkelių sektorius, tam tikros energetikos ir aplinkos apsaugos investicijos, 
skaitmeninė ekonomika, socialinė įtrauktis, valdymas ir gebėjimų stiprinimas, ir ragina 
atidžiai išanalizuoti šio delsimo priežastis; antra vertus pabrėžia didesnį Europos 
teritorinio bendradarbiavimo aplinkos apsaugos projektų įsisavinimą ir atkreipia dėmesį į 
aiškią pridėtinę bendradarbiavimo šioje srityje vertę;

Įgyvendinimo sunkumai

8. pabrėžia tai, kad veiksmingai projektų atrankai ir įgyvendinimui kai kuriose srityse 
trukdo tai, jog nėra atitinkamų prielaidų, pavyzdžiui, tam tikriems veiksmams trūksta 
aiškių nacionalinių prioritetų, vėluojama perkelti ES teisę ir nepakanka institucinių bei 
administracinių pajėgumų;

9. apgailestaudamas primena, kad dažniausiai buvo vėluojama įgyvendinti politikos sritis 
dėl šių veiksnių: vėlai baigtos derybos dėl daugiametės finansinės programos ir politikos 
teisėkūros dokumentų rinkinio lėmė tai, jog vėlai buvo parengtos nacionalinės strategijos 
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ir veiklos programos, finansų kontrolės taisyklių pasikeitimai sutapo su 2000–2006 m. 
laikotarpio baigiamuoju etapu ir valstybės narės turėjo nepakankamai viešųjų lėšų 
bendrai finansuoti projektus;

10. apgailestauja dėl to, kad nors strateginėse ataskaitose turėtų būti pabrėžiama tai, kaip iš 
struktūrinių fondų bendrai finansuojamos programos padeda įgyvendinti sanglaudos 
politikos tikslus, šiose ataskaitose nepateikiami išsamūs duomenys apie regionų skirtumų 
padėtį 2009 m.;

Reagavimas į ekonominę krizę

11. teigiamai vertina Komisijos tarnybų darbo dokumentą „Sanglaudos politika. Kovos su 
krize veiksmų ir sanglaudos politikos priemonių, priimtų siekiant skatinti Europos 
ekonomikos atkūrimo planą, įgyvendinimo apžvalga“; pabrėžia, kad šioje apžvalgoje 
didžiausias dėmesys skiriamas nacionalinėse strateginėse ataskaitose pateiktai 
informacijai;

12. pažymi, kad įrodyta, jog pagal dabartines sanglaudos politikos gaires galima lanksčiai ir 
tinkamai reaguoti į greitai blogėjančią socialinę ir ekonominę aplinką; pabrėžia, kad 
valstybių narių vertinimu kovos su krize priemonės galėtų būti pritaikytos konkretiems jų 
poreikiams;

13. atsižvelgia į tai, kad sudėtinga įvertinti bendrą konkrečių su sanglaudos politika susijusių 
priemonių, vykdomų pagal Europos ekonomikos atkūrimo planą, poveikį, ir 
apgailestauja, jog dėl to apžvalga leidžia suvokti tik kai kuriuos konkrečius pavyzdžius 
nacionaliniu lygiu; neatsižvelgiant į tai, teigiamai vertina pažangiosios patirties analizę ir 
pirmąsias išvadas, pateiktas ataskaitoje;

Sąveikos kūrimas ir Regioninės politikos išteklių sektorinio išskaidymo vengimas

14. pritaria Tarybos išvadose dėl 2010 m. strateginės ataskaitos išreikštai Tarybos nuomonei, 
kad strateginis požiūris ir bendros Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio 
fondo ir Sanglaudos fondo įgyvendinimo taisyklės sukuria pridėtinę vertę; taip pat 
pabrėžia, kad po krizės reikia konsoliduoti valstybių biudžetus ir veiksmingai 
koordinuojant padidinti turimų finansavimo šaltinių (ES, nacionalinių, EIB priemonių) 
sąveiką ir poveikį;

15. pabrėžia, kad ypač reikia geresnės Europos regioninės plėtros fondo ir Europos socialinio 
fondo sąveikos, kadangi iš patirties aiškiai matyti, jog siekiant kuo veiksmingesnių 
Europos regioninės plėtros fondo ekonominių veiksmų finansavimo rezultatų būtina, kad 
sėkmingai veiktų Europos socialinio fondo finansuojamos programos;

Stebėsena ir vertinimas

16. pastebi, kad stebėsena ir vertinimas turėtų skatinti politikos formavimą ir kartu su 
finansine kontrole turėtų padėti gerinti veiklos kokybę;

17. apgailestauja, kad tik 19 valstybių narių atsiskaitė apie pagrindinius rodiklius, taigi kol 
kas neįmanoma suvokti, bendro politikos poveikio visos ES teritorijoje; labai ragina 
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valstybes nares, rengiant kitas strategines ataskaitas, už 2012–2013 m. laikotarpį, įtraukti 
pagrindinius rodiklius;

18. ragina Komisiją pagerinti valstybių narių padarytos pažangos stebėjimo suderinamumą ir 
kokybę, taip pat nustatyti minimalius reikalavimus pagrindiniams rodikliams, kuriuos 
reikia įtraukti į kito programavimo laikotarpio nacionalines strategines ataskaitas, siekiant 
palengvinti palyginamumą ir numatyti aiškesnius reikalavimus;

Gera praktika

19. mano, kad reikia atkreipti dėmesį į gerą praktiką įgyvendinant politiką ir šią praktiką 
skatinti siekiant padidinti veiksmingumą ir išvengti tų pačių klaidų kartojimo;

20. skatina gerą praktiką, susijusią su nacionalinėmis ataskaitomis, pavyzdžiui, naudoti 
pagrindinius rodiklius, atsiskaityti apie projektų apimtis ir rezultatus, atsiskaityti apie 
nacionalinės ir ES politikos sričių sąveiką, organizuoti viešąsias diskusijas ir 
konsultacijas su suinteresuotaisiais asmenimis, teikti ataskaitas nacionaliniams 
parlamentams, kurie gali išsakyti savo nuomonę, ir šias ataskaitas skelbti vyriausybių 
interneto svetainėse, kadangi ši praktika daro teigiamą poveikį atsiskaitymo procesui ir 
didina valstybių narių suinteresuotų asmenų atsakomybę;

Išvados ir rekomendacijos

21. Yra įsitikinęs, kad geras valdymas Europos, nacionaliniu, regionų ir vietos lygiu yra labai 
svarbus siekiant užtikrinti sprendimų priėmimo proceso kokybę, strateginį planavimą ir 
sėkmingą bei veiksmingą sanglaudos politikos įgyvendinimą; ragina Komisiją ir 
valstybes nares sustiprinti daugiašalį valdymą vadovaujantis Sutartimi ir partnerystės 
principu;

22. mano, kad nuostatos ir procedūros turėtų būti toliau paprastinamos ES ir nacionaliniu 
lygiu, tagi neturėtų būti sudaroma jokių didelių sunkumų pagalbos gavėjams ir būtų 
prisidedama gerinant veiksmingumą; apgailestauja, kad dėl per didelės biurokratijos, per 
sudėtingų taisyklių ir nepakankamai suderintų procedūrų nemažai lėšų liko nepanaudota;

23. ragina valstybes nares gerinti gebėjimų stiprinimą, ypač nacionaliniais įnašais ir teikiant 
finansų inžinerijos paramą užtikrinti bendrą projektų finansavimą siekiant, kad būtų 
įsisavintos lėšos ir išvengti didelio vilkinimo investuojant;

24. pabrėžia, kad rengiant 2013 m. strateginę ataskaitą reikėtų orientuotis į rezultatus ir 
daugiau dėmesio atkreipti į kokybinę sanglaudos politikos programų apimties, ankstyvojo 
poveikio ir veiksmingumo analizę, o ne į perteklinį statistinių duomenų vardijimą;

25. ragina visas ES institucijas ir valstybes nares per kitą derybų laikotarpį pagreitinti 
pagrindinių dokumentų, pavyzdžiui, daugiametės finansinės programos ir reglamentų, 
rengimą siekiant nugalėti pradines kliūtis, kurios gali atsirasti kito programavimo 
laikotarpio pradžioje;

26. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybėms narėms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

Įgyvendinimo ataskaitose nagrinėjamas, ES teisės aktų perkėlimas į nacionalinę teisę ir jų 
įgyvendinimas bei taikymas valstybėse narėse. Sanglaudos politikos teisinę bazę sudaro 
tiesiogiai taikomi reglamentai. 
Paskelbus Komisijos komunikatą „Sanglaudos politika. 2010 m. strateginė ataskaita dėl 
2007–2013 m. programų įgyvendinimo“ Europos Parlamentas gali atlikti pirmąją tikrą veiklos 
programų įgyvendinimo proceso analizę.

Taigi šioje ataskaitoje nagrinėjami klausimai, ar valstybėse narėse tinkamai taikomi teisės 
aktai, taip pat, kaip valstybės narės suprato Bendrijos strategines gaires ir kaip jų laikėsi 
įgyvendindamos nacionalinę strateginę pamatinę programą ir veiklos programas. 

Pranešimas rengiamas vadovaujantis dviem pagrindiniais dokumentais: Komisijos 
komunikatu Europos Parlamentui, Tarybai ir Auditorių rūmams „Sanglaudos politika. 2010 
m. strateginė ataskaita dėl 2007–2013 m. programų įgyvendinimo“ (toliau – Strateginė 
įgyvendinimo ataskaita) ir Komisijos tarnybų darbo dokumentu, pridėtu prie komunikato.

Bendro pobūdžio informacija 

Tai, kad rengiamos strateginės ataskaitos – naujas sanglaudos politikos reikalavimas, kuris 
atsirado per šį programavimo laikotarpį priėmus bendrąjį reglamentą, kuris yra strateginių 
gairių įgyvendinimo vertinimo priemonė. Šių ataskaitų tikslas, kaip teigiama Tarybos 
reglamento 1083/2006 (bendrasis reglamentas) 36 konstatuojamojoje dalyje, yra papildyti 
sanglaudos politikos strateginį turinį ir paskatintų jos skaidrumą integruojant Bendrijos 
prioritetus.

To paties reglamento 29 straipsnio 2 dalyje ir 30 straipsnio 2 dalyje numatyti strateginių 
ataskaitų teisiniai pagrindai. Pagal šį reglamentą reikalaujama, kad valstybės narės iki 
2009 m. pabaigos pateiktų pirmąsias nacionalines strategines ataskaitas. Strateginėje 
įgyvendinimo ataskaitoje pateikiami duomenys pagrįsti šiomis strateginėmis ataskaitomis.

Pagrindinių aspektų vertinimas 

Programų įgyvendinimas

Visų pirma reikėtų pastebėti, kad Komisija ir valstybės narės susitarė keistis 2009 m. 
nacionalinių strateginių ataskaitų duomenimis ir numatė duomenų surinkimo datą – 2009 m. 
rugsėjo 30 d., tačiau kai kurios valstybės narės pateikė kitomis dienomis surinktus duomenis. 
Taigi atliekant lyginamąją analizę reikėtų atsižvelgti į kelių mėnesių skirtumus, kadangi jie 
galėtų daryti poveikį tam tikram sektoriui skirtų lėšų kiekiui.

Pranešama, kad lėšų kiekis atrinktiems projektams yra 93,4 mlrd. eurų, tai sudaro 27,1 proc. 
šiam laikotarpiui turimų ES išteklių. Vidutiniškai tiek lėšų skirta trims sanglaudos politikos 
tikslams, asignavimų Lisabonos darbotvarkei kategorijoms ir pažangai įgyvendinant 
Bendrijos strategines gaires.  Pranešama, jog 63 mlrd. eurų skirta projektų asignavimams 
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pagal Lisabonos darbotvarkę, o projektų atranka asignavimams pagal Lisabonos darbotvarkę 
vyksta taip pat greitai arba šiek tiek greičiau negu atrankos kitiems veiksmams.

Galima vertinti, kad minėtoji vidutinė valstybių narių pažanga yra nebloga, atsižvelgiant į tai, 
jog 2008–2009 m. dėl pasaulinės krizės labai pablogėjo socialinė ir ekonominė padėtis ir per 
2007–2013 m. laikotarpį buvo atlikta šios politikos srities reforma, kadangi šie abu veiksniai 
turėjo didelį įtaką įgyvendinimui. 

Krizė taip pat suteikė struktūriniams fondams aktualumo, ypač Europos socialinis fondas 
pasirodė labai naudingas sprendžiant daugelio regionų problemas. Tai įrodoma sanglaudos 
politikos priemonių, priimtų remiant Europos ekonomikos atkūrimo planą (Komisijos tarnybų 
darbo dokumentas „Sanglaudos politika. Kovos su krize veiksmai), įgyvendinimo apžvalgoje, 
kurioje pagrindinis dėmesys atkreipiamas į nacionalinėse strateginėse ataskaitose pateiktą 
informaciją.

Daugeliu atžvilgių išlieka aiški takoskyra tarp mažiau išsivysčiusių ir labai išsivysčiusių ES 
regionų, pažanga labai skiriasi vertinant skirtingas šalis ar temas, o bendras atrankos rodiklis 
yra virš 40 proc. 9 valstybėse narėse ir mažiau nei 20 proc. 4 valstybėse narėse. Reikia remti 
atsiliekančiųjų regionų pastangas nugalėti socialinius ir ekonominius sunkumus. 

Pranešėjo teigimu tam tikrose strateginėse srityse ypač vėluojama atrinkti projektus. Ypač 
svarbios sritys, kuriose reikėtų atlikti išsamią priežasčių analizę, yra šios: geležinkelių 
sektorius, tam tikros energetikos ir aplinkos investicijos, skaitmeninė ekonomika, socialinė 
įtrauktis, valdymas ir gebėjimų stiprinimas. 

Taigi reikia papildomų pastangų siekiant išvengti per didelio delsimo, pagerinti įgyvendinimo 
veiklą ir užtikrinti geresnę finansinę drausmę. Antra vertus pranešėjas pabrėžia didesnį 
aplinkos apsaugos projektų įsisavinimą pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo 
programas, kadangi tai yra teigiamas pokytis, kuris duoda aiškią papildomą tarpvalstybinio, 
tarptautinio ir tarpregioninio bendradarbiavimo naudą. 

Strateginių ataskaitų teikimas

Strateginės ataskaitos laiku parodė visos ES 27 projektų įgyvendinimo pažangą ir sudarė 
aukšto lygio diskusijų, tarpusavio vertinimų, politikos formavimo pagrindą ir paskatino 
gerinti jų vykdymo kokybę. 

Neatsižvelgiant į tai buvo pastebėta keletas nusižengimų. Pavyzdžiui, tik 19 valstybių narių 
pateikė pagrindinius rodiklius. Taigi šiuo metu neįmanoma susidaryti nuomonės apie politikos 
įgyvendinimą vietoje visoje ES. Pranešėjo nuomonę siekiant sudaryti galimybę palyginti visos 
ES lygį valstybės narės, pateikdamos kito laikotarpio (2012–2013 m.) strategines ataskaitas, 
turėtų naudoti pagrindinius rodiklius . Be to, siekdamos pagerinti pažangos kokybę ir 
stebėseną valstybės narės turėtų pagerinti savo ataskaitų strateginį turinį, o Komisija 
norėdama pagerinti ataskaitų kokybę turėtų teikti tikslesnius nurodymus. 

Strateginės ataskaitos skirtos padidinti politikos srities pasiekimų visuomenės kontrolę, todėl 
rezultatus reikia skelbti viešai. Be to keitimasis patirtimi turėtų būti skatinamas, taigi 
valstybės narės galėtų naudotis pažangiąja patirtimi, dėl kurios pavyko pasiekti teigiamų 



PE454.716v01-00 10/11 PR\852412LT.doc

LT

rezultatų. Pranešėjas pabrėžia, kad šios pažangiosios patirties naudojimas padeda geriau 
parengti strategines ataskaitas ir didina valstybių narių suinteresuotų asmenų atsakomybę: 

 pagrindinių rodiklių naudojimas, 
 atsiskaitymas apie apimtis ir rezultatus, 
 atsiskaitymas apie nacionalinės ir ES politikos sričių sąveiką, 
 viešųjų diskusijų ir konsultacijų su suinteresuotaisiais asmenimis organizavimas, 
 ataskaitų nacionaliniams parlamentams teikimas ir šių ataskaitų skelbimą vyriausybių 

interneto svetainėse. 

Pranešėjo pamastymai ir išvados 

Sanglaudos politika išlieka aktuali, kadangi ji labai prisideda prie socialinės ir ekonominės 
aplinkos gerinimo. Valstybės narės teigiamai priėmė naujus reikalavimus ir daro pažangą 
siekdamos sanglaudos politikos tikslų, tai faktais ir skaičiais patvirtinama teikiamose 
nacionalinėse ataskaitose, tačiau yra natūralių šalių bei regionų skirtumų. Vis dėlto 
sanglaudos politika yra ilgalaikė priemonė ir daugelį rezultatų bus galima pastebėti 
vėlesniame programavimo laikotarpio etape. Iš tiesų visus 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpio rezultatus bus galima matyti tik 2015 m., t. y. praėjus dvejiems metams po 
antrosios strateginės ataskaitos pateikimo, kadangi kai kurios šalys po 2013 m. gali visas 
skirtas lėšas naudoti dar dvejus metus.

Pranešėjas atkreipia dėmesį į tai, kad atlikti veiksmingą projektų atranką ir juos įgyvendinti 
trukdė nemažai veiksnių, pavyzdžiui, vėlai baigtos derybos dėl daugiametės finansinės 
programos ir politikos teisėkūros dokumentų rinkinio lėmė tai, jog vėlai buvo parengtos 
nacionalinės strategijos ir veiklos programos, buvo pakeistos finansų kontrolės taisyklės, 
valstybės narės turėjo nepakankamai viešųjų lėšų bendram projektų finansavimui, taip pat tam 
tikrose srityse nebuvo aiškių nacionalinių prioritetų ir institucijos neturėjo administracinių 
gebėjimų.  Šias problemas reikias nedelsiant spręsti ES ir valstybių narių lygiu. Siekiant 
nevėluoti pasiekti susitartų rezultatų valstybės narės raginamos pagreitinti ir palengvinti 
struktūrinių fondų naudojimą vietoje, ypač taikyti taisomąsias priemones tose srityse, kuriose 
sunkiai vykdomi projektai.  

Aišku, kad pagrindinės prielaidos siekiant bendrų sanglaudos politikos tikslų yra gera 
finansinė drausmė ir skaidrumas skiriant lėšas. Strateginės ataskaitos yra nauja priemonė, kuri 
šiuo požiūriu gali padėti pagerinti atsiskaitomybę siekiant politikos srities tikslų. Kitas 
svarbus klausimas siekiant užtikrinti sprendimų priėmimo proceso, strateginio planavimo 
kokybę ir sėkmingą bei veiksmingą sanglaudos politikos įgyvendinimą yra viešojo 
administravimo veiksmingumas. Taigi geras valdymas Europos, nacionaliniu, regionų ir 
vietos lygiu turėtų būti stiprinamas vadovaujantis Sutartyje numatytu partnerystės principu. 
Labai reikėtų supaprastinti sanglaudos politikos valdymą ir įgyvendinimą, kadangi reikia 
apgailestauti, jog dėl per didelės biurokratijos, sudėtingų taisyklių ir procedūrų lieka 
nepanaudotų lėšų.

Atsižvelgiant į tai lėšų įsisavinimą galima pagerinti tinkamai stiprinant gebėjimus ir sutelkiant 
visus tinkamus nacionalinius išteklius siekiant gauti bendrą struktūrinių fondų finansavimą. 
Finansų inžinerijos priemonės taip gali teikti reikalingą paramą.
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Pagaliau sanglaudos politika siekiama sumažinti Europos regionų išsivystymo skirtumus, 
padedama siekti šiuolaikinio ir tvaraus augimo ir rodomas Europos solidarumas. Įrodyta, kad 
ši politika labai svarbi Europos integracijos pažangai ir Europos politikos sričių sąveikai. 
Aišku, kad Europos regionai turi daug ekonominių, socialinių ir aplinkos apsaugos skirtumų. 
Kai kurie skirtumai atsirado dėl paskutinių dviejų plėtrų (įstojo istoriškai ir ekonomiškai 
silpnos šalys), kitus sustiprino tiesioginės pasaulinės finansų ir ekonominės krizės pasekmės. 

Kelerius artimiausius metus bus diskutuojama dėl būsimos sanglaudos politikos (2014–2020) 
struktūros. Yra pavojus, kad Lisabonos strategijos trūkumai atsiras įgyvendinant Europos 
2020 m. strategija. Pranešėjas pakartoja, kad atsižvelgiant į derybas dėl kito programavimo 
laikotarpio sanglaudos politika turėtų ir toliau būti skirta visiems Europos regionams ir 
visoms visuomenės problemoms spręsti, padėti neturtingiesiems pasivyti turtingesnius ir 
siūlyti išmanų, tvarų ir integracinį augimą. Pranešėjas taip pat mano, kad atsižvelgiant į 
nuolatinį teritorinės pusiausvyros trūkumą ir į užsitęsusią krizę stipri ir tinkamai finansuojama 
ES regionų politika yra būtina sąlyga siekiant socialinės, ekonominės ir teritorinės 
sanglaudos, todėl jokiu būdu nereikėtų sumažinti būsimuoju programavimo laikotarpiu 
sanglaudos politikai skiriamo biudžeto. 


