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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Europos Komisijos Penktosios sanglaudos ataskaitos ir sanglaudos politikos 
strategijos po 2013 m.
(2011/2035(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos 2010 m. lapkričio 9 d. komunikatą „Penktosios ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaitos išvados. Sanglaudos politikos ateitis“ 
(COM(2010) 0642) (toliau – Išvados),

– atsižvelgdamas į Komisijos 2010 m. lapkričio 9 d. penktąją ataskaitą dėl ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos ir sanglaudos politikos ateities (toliau – Penktoji 
sanglaudos ataskaita),

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos XVIII antraštinę dalį,

– atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir panaikinantį Reglamentą (EB) 
Nr. 1783/19991,

– atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1081/2006 dėl Europos socialinio fondo ir panaikinantį Reglamentą (EB) 
Nr. 1784/19992,

– 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 fondo3,

– atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1084/2006, įsteigiantį 
Sanglaudos fondą ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1164/944,

– atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1085/2006, nustatantį 
pasirengimo narystei pagalbos priemonę (IPA)5,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. balandžio 24 d. rezoliuciją dėl būsimos plėtros įtakos 
sanglaudos politikos veiksmingumui6,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. kovo 24 d. rezoliuciją dėl Žaliosios knygos apie teritorinę 
sanglaudą ir diskusijų dėl būsimos sanglaudos politikos reformos eigos7,

                                               
1 OL L 210, 2006 7 31, p. 1–11.
2 OL L 210, 2006 7 31, p. 12–18.
3 OL L 210, 2006 7 31, p. 25.
4 OL L 210, 2006 7 31, p. 79–81.
5 OL L 210, 2006 7 31, p. 82–93.
6 OL C 74 E, 2008 3 20, p. 275.
7 OL C 117 E, 2010 5 6, p. 65.
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– atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 20 d. rezoliuciją dėl sanglaudos politikos indėlio 
siekiant Lisabonos ir 2020 m. ES strategijos tikslų1,

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

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. spalio 7 d. rezoliuciją dėl Europos socialinio fondo 
ateities3,

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

– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 6 d. Komisijos komunikatą „Regioninės politikos įnašas į 
pažangų augimą 2020 m. Europoje“ (COM(2010) 0553),

– atsižvelgdamas į 2011 m. sausio 26 d. Komisijos komunikatą „Regioninės politikos įnašas 
į pažangų augimą 2020 m. Europoje“ (COM(2011) 0017),

– atsižvelgdamas į Tarybos išvadas dėl penktosios ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos ataskaitos, kurias Taryba (Bendrųjų reikalų taryba) priėmė 2011 m. vasario 
21 d. (6738/11),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą bei į Užimtumo ir socialinių 
reikalų komiteto, Biudžeto kontrolės komiteto ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto 
nuomones (A7-0000/2011),

A. kadangi ES sanglaudos politika labai prisidėjo prie to, kad per praėjusį ir šį paramos 
laikotarpius visuose ES regionuose didėjo produktyvumas; kadangi iš ex post vertinimo 
taip pat matyti aiškus ekonominių, socialinių ir regioninių skirtumų sumažėjimas; kadangi 
šios tendencijos turėjo teigiamą poveikį ir socialinei apsaugai, ir investicijoms į 
aplinkosaugą,

B. kadangi krizinėse situacijose įrodytas sanglaudos ir struktūrinės politikos lankstumas ir 
jomis labai prisidėta prie įvairių nacionalinių ekonomikos atkūrimo ir kvalifikacijos 
kėlimo programų,

C. kadangi struktūrinių fondų nukreipimas į Lisabonos strategijos tikslus pasiteisino ir tai 
įrodyta įspūdingais įsipareigojimų rodikliais pagal „konvergencijos“ ir „regionų 
konkurencingumo ir užimtumo“ tikslus, tačiau kritiškai pažymėdamas, kad tik apie 20 % 
pagal „teritorinio bendradarbiavimo“ tikslą įgyvendinamų projektų nukreipti į Lisabonos 
strategiją,

D. kadangi dalinio Lisabonos strategijos žlugimo priežastis yra ne nepakankamas sanglaudos 

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0191.
2 Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2010)0356.
3 Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2010)0357.
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politikos vykdymas, o greičiau finansų krizės padariniai ir trūkumai įgyvendinant vidaus 
rinką, biudžetinės drausmės nesilaikymas ir nepakankamos bendrosios makroekonominės 
sąlygos kai kuriose valstybėse narėse,

E. kadangi klaidų lygis ir piktnaudžiavimas parama per paskutiniuosius paramos laikotarpius 
gerokai sumažėjo; tačiau apgailestauja, kad struktūrinė politika vis dar yra ta politikos 
sritis, kurioje dažni akivaizdūs pažeidimai, ir kad kai kurios valstybės narės vis dar neturi 
veiksmingų priemonių piktnaudžiavimui parama mažinti ir neteisėtai išmokėtoms lėšoms 
susigrąžinti,

F. kadangi dabartinė sanglaudos ir struktūrinės politikos tikslų sistema (konvergencija, 
konkurencingumas ir užimtumas, tarpvalstybinis bendradarbiavimas), taikant 
daugiapakopio valdymo ir numatomumo principus, užtikrinant pakankamą finansavimą ir 
priimtiną programavimo laikotarpį (septyneri metai), iš esmės pasiteisino, tačiau 
atkreipiant dėmesį į tai, kad labai vėluojama sudaryti programas dėl pernelyg ilgai 
besitęsiančių finansinių ir teisinių derybų,

G. kadangi tvarus konvergencijos regionų rėmimas ir jų vystymasis teigiamai veikia jų 
paklausą prekių ir paslaugų rinkoje ir yra įrodyta, kad tai daro teigiamą poveikį ir 
turtingesnėms ES valstybėms narėms,

H. kadangi dėl didelio regionų ekonomikos ir socialinio disbalanso, specifinių struktūrinių 
problemų ir geografiniu požiūriu nepalankios padėties visuose Europos regionuose ir 
toliau bus reikalinga plataus masto Europos sanglaudos politika; kadangi to reikalaujama 
ir Lisabonos sutartyje,

Sanglaudos politikos papildoma nauda ir pagrindiniai investicijų aspektai

1. ragina sanglaudos ir struktūrinės politikos programose labiau pabrėžti Europos teikiamą 
papildomą naudą; mano, kad papildoma nauda yra tuo atveju, jei ES projektais ilgam ir 
juntamai pagerinama nepalankioje padėtyje esančio regiono ekonominė, socialinė ir (ar) 
ekologinė padėtis ir jo infrastruktūra ir šio pagerėjimo nebūtų buvę galima pasiekti be 
Europos postūmio;

2. įžvelgia Europos paramos papildomą naudą ir tuo atveju, jei projektais, kurie buvo remti 
regionų lygmeniu, prisidėta siekiant bendrų Europos tikslų, susijusių su ekonomikos 
augimu, mokslinių tyrimų rezultatais, aplinkosauga, išteklių taupymu, demografine raida, 
tvariu energijos tiekimu, socialine sanglauda ar tarpvalstybine plėtra, ir to nebūtų buvę 
galima pasiekti be Europos postūmio;

3. mano, kad Europos tikslų siekimas taikant pasidalijamosios atsakomybės už lėšas ir 
padalijamojo lėšų valdymo (daugiapakopis valdymas) principą yra didelis sanglaudos 
politikos pranašumas ir tai savaime teikia papildomą naudą; ragina šį partnerystės principą 
toliau stiprinti;

4. pabrėžia, kad nepaisant regioninių skirtumų mažėjimo tendencijos vis dar išlieka didelis 
disbalansas, kuris kai kuriose valstybėse narėse netgi didėja, todėl sanglaudos politika ir 
toliau turi būti sutelkiama į regionų išsivystymo skirtumų mažinimą;
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5. supranta, kad regionai, geografiniu ir gamtiniu požiūriu esantys ypač nepalankioje 
padėtyje, turi ypatingų poreikių; ragina Lisabonos sutartyje numatytų tipų regionams,
esantiems ypač nepalankioje padėtyje (atokiausi regionai, labai retai gyvenami 
šiauriausi regionai, kalnų ar pasienio regionai ir salos), kaip ir anksčiau, taikyti ypatingas 
paramos lengvatas;

6. pabrėžia, kad Bendrija visuotinės konkurencijos sąlygomis gali išlikti tik jei sanglaudos 
politika sugebės išnaudoti visų regionų vystymosi potencialą, siekiant išspręsti 
strategijoje „Europa 2020“ keliamas problemas;

7. pabrėžia, kad sanglaudos politika ir toliau turi būti siekiama regionų sanglaudos 
(teritorinė sanglauda); pabrėžia, kad Lisabonos sutartyje į ekonominės ir socialinės 
sanglaudos tikslus įtrauktas teritorinės sanglaudos tikslas; tvirtina, kad šis tikslas išlieka 
neatsiejamai susijęs su ekonominės ir socialinės sanglaudos iššūkiais;

8. mano, kad įgyvendinant makroregionines strategijas yra puiki proga geriau išnaudoti 
regionų potencialą ir su gamtine padėtimi susijusius sunkumus, pavyzdžiui, aplinkosaugos 
srityje, įveikti bendrai; mano, kad, geriau koordinuojant esamas paramos galimybes, 
galima tikslingiau panaudoti ES struktūrinius fondus;

9. abejoja, ar atskiros veiksmų programos funkciniams geografiniams vienetams, pavyzdžiui, 
metropolių regionams, jūros dugnui ar upių tėkmei, duos papildomos naudos; mano, kad 
šiuo klausimu ypač trūksta politinės (taip pat demokratinės) institucijos, kuriai būtų 
suteikta pakankama atsakomybė už programų įgyvendinimą; todėl ragina makroregionines 
ar su gamtine padėtimi susijusias strategijas intensyviau derinti tarpvalstybiniu lygmeniu;

10. pabrėžia esminį miestų vaidmenį siekiant strategijoje „Europa 2020“ keliamų 
ekonominių, ekologinių ir socialinių tikslų; ragina skatinti pavyzdinių koncepcijų ir 
projektų kūrimą integruotų plėtros planų pagrindu bei stiprinti miestų ir rajonų ryšius;

11. nepritaria kiekybiniams įpareigojimams (kvotoms), ypač susijusiems su nacionaliniu 
programų paskirstymu (ESF, ERPF), miestų plėtra, kaimo ir kitais regionais ar 
funkcinėmis erdvėmis; mano, kad pareiga jau veiksmų programose nurodyti miestus ir 
rajonus, kurie atitinka reikalavimus dėl paramos, kelia problemų, ir ragina leisti 
valstybėms narėms ir regionams šiuo klausimu taikyti į konkurenciją orientuotas atrankos 
procedūras;

12. pabrėžia, kad, vykdant struktūrinę ir sanglaudos politiką, negalima vienašališkai teikti 
pirmenybės tam tikro tipo regionams; ragina kaimo ir miesto regionų partnerystę
vertinti labiau atsižvelgiant į jų socialines ir ekonomines sąsajas; 

13. pabrėžia, kad teikiant sanglaudos ir struktūrinę paramą didesnį dėmesį reikia skirti 
strategijoje „Europa 2020“ keliamiems švietimo ir socialinės politikos išūkiams; tačiau 
mano, kad atitinkamų politikos sričių priskyrimas tik Europos Sąjungos kompetencijai 
žlugtų jau vien dėl finansinių priežasčių; todėl ragina toliau vystyti pavyzdinius metodus
išlaikant kompetenciją nacionaliniu ir regionų lygmenimis; 

14. mano, ypač atsižvelgdamas į būtinus pokyčius energetikos sektoriuje, tai yra pereinant 
prie atsinaujinančiųjų energijos išteklių, ir į diskusijas klimato klausimais, kad sanglaudos 
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politikos įnašas į spartų atsinaujinančiųjų energijos išteklių vystymą turi būti didesnis; 
pritaria su tuo susijusiems decentralizuotos energetikos koncepcijų planams pritaikant 
veiksmingas kaupimo technologijas regionuose;

15. mano, kad struktūriniai fondai turi galimybių remti investicijas į energetikos 
infrastruktūrą; tačiau šios investicijos turėtų būti daromos tik regionuose, kuriuose dėl 
politinių ir geografinių priežasčių labai sunku rasti rinkos ekonomika pagrįstų sprendimų 
dėl energijos tiekimo; be to, ragina struktūrinių fondų paramą visada susieti su sąlyga, kad 
iš esmės bus laikomasi komercinio požiūrio ir pasidalijamosios atsakomybės už lėšas 
principo;

16. pabrėžia, kad transeuropinių transporto tinklų vaidmuo Europos regionų sanglaudai yra 
esminis, todėl būtina stiprinti transeuropinių tinklų infrastruktūros ir klasifikuotų Europos 
kelių vystymą bei prieigą prie jų, ypač pasienio regionuose; ragina sustiprinti paramos 
kryptį „infrastruktūra“, susiejant ją su trečiuoju – Europos teritorinio bendradarbiavimo –
tikslu;

Tikslinės struktūros ir programavimo pagrindas

17. pabrėžia, kad pagrindiniai strategijos „Europa 2020“ aspektai (inovacijos, švietimas, 
energetika, aplinka, užimtumas, konkurencingumas, kvalifikacija, kova su skurdu) jau yra 
sanglaudos ir struktūrinės politikos dalis; mano, kad strategijos „Europa 2020“ iššūkius 
galima labai gerai integruoti į tris pasiteisinusias tikslines struktūras (konvergencija, 
augimas ir užimtumas, tarpvalstybinė plėtra); 

18. mano, kad pagrindinės infrastruktūros ir įprastinės energetikos rėmimas taip pat turi 
būti laikomas suderinamu su strategija „Europa 2020“, nes tik turėdami konkurencingus 
transporto, energetikos ir ryšių tinklus bei surinkimo sistemas konvergencijos regionai 
sugebės padėti siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų – būtent todėl strategijos „Europa 
2020“ tikslai silpnesniems ir vargingiausiems regionams turi būti taikomi iki tam tikro 
lygio;

19. mano, kad BVP turi išlikti pagrindinis kriterijus nustatant remtiniausias vietoves (BVP 
mažesnis kaip 75 % ES vidurkio) ir, reikalui esant, sanglaudos valstybes (mažesnis kaip 
90 %); atkreipia dėmesį į tai, kad kompetentingoms nacionalinėms institucijoms reikia 
palikti galimybių tinkamu sprendimų priėmimo lygmeniu taikyti ir kitus rodiklius;

20. ragina sanglaudos politiką, kaip nurodyta Lisabonos sutartyje, ir toliau pirmiausia 
orientuoti į labiausiai atsilikusius regionus; pabrėžia, kad pagal pirmąjį tikslą 
(konvergencija) vargingiausiems regionams reikia skirti pagal jų išsivystymo problemas 
deramą dalį;

21. ragina anksčiau daugiausiai remtoms vietovėms (konvergencijos regionams) pagal 
„konvergencijos“ tikslą teikti pakankamą ir deramą paskesnę paramą (laipsniškas 
išmokų panaikinimas);

22. ragina stiprinti antrąjį tikslą „regionų konkurencingumas ir užimtumas“ ir jo 
horizontalią kryptį; pabrėžia, kad reikia toliau plėsti pasiteisinusią inovacijų grupių ir 
paramos konkursų sistemą;
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23. mano, kad nauja bendra paramos kategorija tarp 75 ir 90 % prieštarauja 
pasiteisinusiems ES sanglaudos politikos principams (silpniausiųjų rėmimas, vidinio 
potencialo sutelkimas taikant horizontalų metodą turtingesniuose regionuose), todėl šiai 
tarpinei kategorijai nepritaria;

24. tvirtai mano, kad trečiąjį tikslą – „teritorinį“ bendradarbiavimą prie visų vidinių ES 
sienų – reikia stiprinti visais trim jo aspektais (pasienio, tarpvalstybiniu ir tarpregioniniu), 
ir ragina struktūrinių fondų dalį padidinti iki 7 %; pabrėžia pasienio regionų svarbą 
siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų; mano, kad, atsižvelgiant į Europos prioritetus, 
būtina didesnį dėmesį skirti transeuropiniams tinklams ir tarpvalstybinei infrastruktūrai 
bei ragina visiems pasienio regionams pateikti atitinkamą papildomą paramos pasiūlymą;

25. mano, kad nauji tam tikrai sričiai skirti fondai (klimatas, energetika, transportas) 
susilpnintų pasidalijamosios atsakomybės už lėšas principą ir keltų grėsmę regionų įnašui 
siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų;

26. ragina ESF, kaip sanglaudos politikos dalį, ir toliau stiprinti socialinę įtrauktį, 
ekonomikos augimą ir užimtumą; mano, kad ESF yra svarbiausia ES darbo rinkos ir 
užimtumo politikos priemonė; ypatingą reikšmę skiria kvalifikacijos ir judumo, lyčių 
lygybės, palankių sąlygų neturinčių asmenų įtraukties ir MVĮ rėmimui;

27. nurodo integracinių metodų sąveiką, ypač ESF sujungiant su ERPF, ir ragina, ypač 
atsižvelgdamas į integruotą plėtros planavimą, palengvinti kryžminio finansavimo tarp 
abiejų fondų galimybę; 

28. ragina kitam rėmimo laikotarpiui po 2013 m. sukurti bendrą strateginį pagrindą ERPF, 
ESF, Sanglaudos fondui, EŽŪFKP ir EŽF; mano, kad vienodo reguliavimo modelis 
(valdymas, reikalavimų paramai atitikimas, auditas, taisyklės dėl ataskaitų) turi būti toliau 
stiprinamas bendru pagrindų reglamentu;

29. ragina apsvarstyti, ar pagal šį pagrindą būtų galima vėl įtraukti su regionais susijusias 
EŽŪFKP programas (esamos 3 ir 4 paramos kryptys), taip pat nustatyti privalomas 
taisykles valstybėms narėms ir regionams, siekiant sukurti vienodesnes ES struktūrinių 
fondų ir su regionais susijusių kaimo plėtros programų valdymo struktūras;

30. ragina, siekiant padidinti veiksmingumą, kai kuriuos regioninei plėtrai ir sanglaudai 
reikšmingus fondus panaikinti ar sujungti; rekomenduoja Europos prisitaikymo prie 
globalizacijos padarinių fondą, kaip savarankišką priemonę, panaikinti, o jo užduotis 
atitinkamai perduoti Europos socialiniam fondui; ragina apsvarstyti, kokio masto 
Sanglaudos fondo ir Europos regioninės plėtros fondo sujungimas galėtų atitikti ES 
Sutarčių nuostatas; atkreipia dėmesį į tai, kad Europos regioninės plėtros ir Sanglaudos 
fondų lėšomis dažniausiai finansuojami tokio paties pobūdžio projektai;

31. palankiai vertina Komisijos siūlomos ES ir valstybių narių vystymosi ir investicijų 
partnerystės (vietoje ankstesnių valstybių narių strateginių bendrųjų planų) tikslus; ragina 
nustatyti investicijų prioritetus siekiant įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ ir kitus 
sanglaudos ir struktūrinės politikos tikslus; mano, kad būtina kuo greičiau konkrečiai 
paskirstyti kompetenciją pagal atitinkamus lygmenis, ir ragina išlaikyti atitinkamą 
nacionalinę ar regionų kompetenciją pagal subsidiarumo principą;
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32. pritaria veiksmų programų, kaip svarbiausios priemonės, kuria strateginiai dokumentai 
paverčiami konkrečiais investicijų prioritetais, išlaikymui; ragina tam nustatyti aiškius ir 
pamatuojamus tikslus;

33. ragina į vystymosi partnerystės ir veiksmų programų rengimą privalomai įtraukti 
federalines žemes ir regionus; mano, kad struktūrinių fondų reglamentus būtina papildyti 
atitinkamomis formuluotėmis;

34. pritaria Komisijos siūlomai prioritetų pagal temas sistemai; kuo žemesnis valstybių 
narių ar regionų išsivystymo lygis, tuo ilgesnis turėtų būti šis prioritetų sąrašas, 
atsižvelgiant į specifinius su išsivystymu susijusius regionų poreikius;

35. kalbant apie privalomus prioritetus, ragina visas valstybes nares juos nustatyti inovacijų, 
infrastruktūros ir išteklių tausojimo srityse ir atitinkamai pritaikyti prie specifinių regionų 
poreikių; pabrėžia, kad kitus prioritetus reikia siūlyti ir įgyvendinti savanoriškai ir 
laikantis subsidiarumo principo; mano, kad energetika, švietimas ir kova su skurdu turi 
būti priskiriami prie siūlomų prioritetų;

36. ragina nevėluoti programas pradėti įgyvendinti ir iš esmės spartinti sprendimų 
priėmimo ir vertinimo procedūras; ragina šiuo tikslu gerinti dalyvaujančių administracijų 
technines galimybes ir jų susiejimą, mažinti viešinimo prievoles ir gerokai sutrumpinti 
reikiamų ekspertizių konkursų skelbimo ir užsakymų davimo terminus;

Paskatos, sąlygos, rezultatyvumas, bendras finansavimas, finansavimo galimybės

37. ragina paramos lėšų išmokas susieti su investicijų partnerystės sąlygomis, kuriomis iš 
valstybių narių reikalaujama vykdyti reformas, siekiant užtikrinti veiksmingą paramos 
lėšų panaudojimą tiesiogiai su sanglaudos politika susijusiose srityse; laiko teisinga 
paramos lėšų išmokas susieti su jau priimtų ES teisės aktų vykdymu (kainų reguliavimas, 
konkursai, transportas, aplinka, sveikatos apsauga ir kt.), siekiant išvengti neatitikimų ir 
užtikrinti veiksmingumą; tačiau nepritaria nurodymams, kuriais iš valstybių narių 
reikalaujama esminių socialinių ir ekonominių reformų;

38. pritaria Komisijos požiūriui, kad sanglaudos politika turi būti rezultatyvesnė, ex ante
nustatant tinkamus tikslus ir rodiklius; pabrėžia, kad reikia taikyti tik kelis aiškiai 
apibrėžtus ir pakankamai reikšmingus rodiklius, kurie turi būti tiesiogiai susiję su paramos 
poveikiu ir kuriuos reikia nustatyti kartu su regionais ar valstybėmis narėmis;

39. ragina rodiklius sutelkti į poveikį, susijusį su Europos teikiama papildoma nauda
(produktyvumo padidėjimas, mokslinių tyrimų rezultatai, transporto apimtys, regionų 
augimas, reikšmingas aplinkos pagerinimas); ragina, vertinant pažangą srityse, kuriose 
kompetencija daugiausia nacionalinė (švietimo standartai, skurdo ribos, integracijos 
laimėjimai), atsisakyti kiekybinio vertinimo ir labiau vertinti projektų pavyzdingumo ir 
novatoriškumo pobūdį;

40. mano, kad bendras finansavimas yra vienas iš pagrindinių sanglaudos politikos principų; 
ragina apsvarstyti, kokia turėtų būti didžiausia ES dalis, kuria būtų labiau atsižvelgiama į 
regionų išsivystymo lygį, Europos teikiamą papildomą naudą ir priemonių pobūdį, ir ją 
atitinkamai padidinti arba sumažinti; 
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41. mano, kad didžiausią paramą būtina apriboti iki 75 %, nes priešingu atveju paraiškos bus 
teikiamos ne tiek dėl projektų būtinumo, kiek dėl finansinės perspektyvos (dovanoti 
pinigai); ragina regionų dalies atveju palengvinti privataus bendro finansavimo ir į rinką 
orientuotų kreditų galimybes;

42. ragina teikiant tiesiogines subsidijas įmonėms atsižvelgti į faktą, kad sanglaudos 
politikos lėšos, ypač didelėse įmonėse, skatina „pasiėmimo“ poveikį, o ne nukreipiamos 
tam tikrai gamybos vietai, todėl ragina paramą įmonėms sutelkti į investicijas į mokslinius 
tyrimus ir plėtrą arba teikti daugiau netiesiogiai kaip paramą infrastruktūrai; taip pat 
ragina bendrajame struktūrinių fondų reglamente numatyti aiškią nuostatą, pagal kurią 
būtų neleidžiama ES paramos lėšomis finansuoti gamybos perkėlimo iš vienos ES 
valstybės narės į kitą, ir gerokai sumažinti ribą, nuo kurios tokias investicijas būtų galima 
patikrinti;

43. pripažįsta naujų finansavimo priemonių sverto funkciją ir mobilizavimo potencialą, iš 
esmės pritaria didesniam paskolų finansavimui ir ragina daugkartines finansų 
priemones taikyti daugiau sričių (be kitų, mokslinių tyrimų ir infrastruktūros); ragina šiuo 
tikslu per visą paramos laikotarpį numatyti palengvinimų ir užtikrinti didesnį teisinį 
tikrumą; mano, kad ne vėliau kaip po vieno paramos laikotarpio atsakomybė už lėšų 
panaudojimą turi būti perkelta į nacionalinį ar projektų lygmenį; 

44. pabrėžia, kad parama dotacijomis visada turi išlikti kaip pasirenkama priemonė ir kad 
suinteresuotieji asmenys vietoje privalo nuspręsti dėl tinkamo įvairių finansinių priemonių 
panaudojimo pagal regiono poreikius;

45. mano, kad finansuojant transeuropinio tinklo infrastruktūrą EIB vaidmuo turi būti 
didesnis; ragina daugiau dėmesio skirti savarankiškiems viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystės sprendimams; mano, kad iš esmės Europos Parlamentui tenka didelė 
atsakomybė už tinkamą skaidrumą ir sprendimų priėmimo bei priežiūros užduotis; 

46. mano, kad visuotinės dotacijos regionų lygmeniu yra tinkama priemonė savarankiškoms
inovacijų strategijoms pagal Europos struktūrinės politikos tikslus; siūlo pasiteisinusią 
konkursų procedūrų priemonę taikyti ir visuotinėms dotacijoms;

Biudžetas, finansų valdymas, biurokratijos mažinimas, biudžetinė drausmė, finansų 
kontrolė

47. mano, kad septynerių metų trukmės programavimo laikotarpis pasiteisino ir jį reikėtų 
išlaikyti bent iki kito planavimo laikotarpio pabaigos (2020 m.); tačiau ragina sukurti 
sistemą, pagal kurią būtų galima greičiau iš naujo strategiškai įvertinti pradines sąlygas ir 
dar greičiau ir lanksčiau reaguoti į ypatingus įvykius (finansų krizė, energetikos krizė, 
gaivalinės nelaimės);

48. pabrėžia, kad dabartinės struktūros ES biudžetas ir susiję fondų reglamentai
pasiteisino būtent vykdant sanglaudos ir struktūrinę politiką; taigi pakeitimus reikia daryti 
tik ten, kur procedūros nepasiteisino ar esama prieštaravimų galiojančiam finansiniam 
reglamentui; todėl, darant net ir labai mažus įtvirtintų ir pasiteisinusių struktūrų 
pakeitimus, reikia būti labai apdairiems;
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49. mano, kad visai įmanoma strategijos „Europa 2020“ tikslus įtraukti į tikslines ir fondų 
struktūras, o kartu į biudžeto eilutes; nepritaria smulkesniam ES biudžeto suskirstymui 
pagal teorines augimo sąvokas smart, inclusive ar sustainable;

50. mano, kad sanglaudos ir struktūrinė politika po 2013 m. bus labai svarbi politikos sritis 
visuose sektoriuose įgyvendinant strategijos „Europa 2020“ tikslus, todėl ragina jai 
numatyti bent tokį patį biudžetą kaip per praėjusį programavimo laikotarpį;

51. ragina valstybėms narėms, kurios šiurkščiai pažeidžia ES stabilumo kriterijus ir kuriose 
dažnai pasitaiko pažeidimų panaudojant struktūrinių fondų lėšas, pateikti pasiūlymą dėl 
griežtesnio, automatiškai taikomo reglamentavimo, pagal kurį būtų galima geriau 
kontroliuoti, ar struktūrinių fondų lėšos naudojamos tinkamai ir pagal tikslą;

52. ragina valstybes nares ar regionus paskirti valdžios institucijas, kurios būtų išimtinai 
atsakingos už teisingą struktūrinių fondų lėšų valdymą;

53. mano, kad ateityje Komisija turi būti labiau atsakinga už nacionalinių valdymo procedūrų 
gerinimą; todėl mano, kad Komisija turi būti atsakinga už nacionalinių ar federalinių 
administracijų ir tikrinimo institucijų akreditavimo procedūrų atlikimą; mano, kad 
sėkmingą akreditaciją ir pasiektą žemą klaidų lygį galima susieti su teise į supaprastintą ir 
retesnę atskaitomybę; 

54. ragina, siekiant supaprastinti valdymą, išplėsti standartines procedūras su didesniais 
standartiniais vieneto įkainiais ir bendromis fiksuoto dydžio išmokomis; ragina labiau
atsižvelgti į proporcingumo principą, tai yra įgyvendinant nedideles programas nustatyti 
gerokai mažiau ataskaitų teikimo ir tikrinimo prievolių;

55. pritaria Komisijos pasiūlymui išlaidas nacionalinėms valdžios institucijoms grąžinti tik 
tada, kai atitinka ES suma jau išmokėta gavėjui; mano, kad dėl to lėšos būtų išmokamos 
greičiau ir būtų svarbi paskata griežtai nacionalinei kontrolei; tačiau atkreipia dėmesį į tai, 
kad valstybėse narėse ir federalinėse žemėse gali kilti likvidumo problemų, todėl reikia 
ieškoti apsaugos sprendimų;

56. pritaria Komisijos pasiūlymui nuosekliai taikyti taisyklę „n+2“, išskyrus pirmus paramos 
metus, ir panaikinti išimtis; mano, kad tai yra garantija, jog tarp kokybiškų investicijų ir 
sklandaus bei greito programų įgyvendinimo bus subalansuotas santykis;

Kaimynystės ir plėtros politikos kryptys

57. pabrėžia Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės (ENPI) reikšmę sanglaudos 
politikai, nes ja skatinamas tarpvalstybinis bendradarbiavimas su Europos Sąjungai 
nepriklausančiomis valstybėmis; mano, kad būtent kaimyninių valstybių infrastruktūros 
jungtys (transporto ir energetikos) daro teigiamą poveikį ir Europos pasienio regionams; 
ragina ENPI lėšas labiau sutelkti strategiškai būtiniems energijos tiekimo ir transporto 
infrastruktūros reikalams;

58. pabrėžia, kad sanglaudos požiūriu labai svarbus ES plėtros procesas, o kartu ir 
Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (PNPP), kurios tikslas, be kita ko, padėti 
šalims kandidatėms parengti sanglaudos struktūras dalykiniu ir organizaciniu aspektais;
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59. dar kartą ragina į būsimą abiejų priemonių formavimą įtraukti Regioninės plėtros komitetą 
ir suteikti jam atsakomybės;

60. dar kartą, remdamasis naujausiais skaičiavimais, nurodo, kad naujų šalių įstojimas į ES 
turės labai didelių finansinių padarinių sanglaudos politikai1; pabrėžia, kad šis mastas 
sanglaudos politikos požiūriu gerokai viršytų Bendrijos priėmimo galimybes; ragina 
pradėti taikyti PNPP priemonę pasirengti ir laikinoms, ypatingoms ES partnerystės ar 
narystės formoms ir dar kartą ragina sukurti pakopomis suskirstytą sanglaudos politikos 
koncepciją didelėms šalims kandidatėms tokioms kaip Turkija;

61. paveda Pirmininkui perduoti šią teisėkūros rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

                                               
1 Tarkime, kad Turkija ir Kroatija, su kuriomis šiuo metu deramasi dėl narystės, per 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpį būtų remiamos vidutine naujųjų valstybių narių (ES 12) vienam gyventojui skiriama 
suma, taigi bendra reikalinga suma būtų 132,5 mlrd. EUR. Iš jų 124,9 mlrd. EUR arba 94,3 % tektų Turkijai ir 
7,6 mlrd. EUR arba 5,7 % – Kroatijai. Jei imtume vidutinės BVP dalies dydžio paramą (2006 m.) naujosiose 
valstybėse narėse, papildoma suma sudarytų 109,1 mlrd. EUR. Iš jų 99,8 mlrd. EUR tektų Turkijai, 
9,3 mlrd. EUR – Kroatijai. (Untiedt, G. (2011), Das Volumen und die Verteilung der EU-Strukturfondsmittel für 
die Förderperiode von 2007 bis 2013 unter Berücksichtigung der Türkei und Kroatiens (ES struktūrinių fondų 
lėšų dydis ir paskirstymas per 2007–2013 m. paramos laikotarpį, atsižvelgiant į Turkiją ir Kroatiją), prof. dr. 
G. Untiedt nuomonė, GEFRA GbR, atsakant į EP nario dr. Markuso Pieperio klausimą).
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AIŠKINAMOJI DALIS

1. Bendrosios aplinkybės

Europos valstybių bendrijos reikšmė, kaip matyti iš visuotinių su augimu ir gyventojais 
susijusių prognozių, mažės. Šiandien iš 27 valstybių narių sudaryta ES sudaro dar 8 % 
pasaulio gyventojų, o 2050 m. sudarys tik 5 %. Jos ekonominė svarba dėl augimo ypač 
Kinijoje ir kitose svarbiose augančios ekonomikos šalyse nuo dabartinių 20 % sumažės iki 
12 %1.

Kad Europos valstybių bendrija ekonominės ir politinės konkurencijos sąlygomis išsilaikytų ir 
kad dėl svarbaus reikšmės praradimo nesumažėtų ir gerovė, svarbius ateities užtikrinimo 
klausimus ji turi spręsti labiau susitelkusi. Tai pasakytina ir apie išorės ir saugumo politiką, ir 
apie esminius vidaus rinkos, mokslinių tyrimų, energijos tiekimo ir žaliavų užtikrinimo 
klausimus. Dar didesnį dėmesį negu iki šiol Bendrija turi skirti sparčiam atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių ir jų kaupimo gebėjimo vystymui.

2. Regionų vaidmuo ir sanglaudos politikos papildoma nauda

Sanglaudos ir struktūrinei politikai būsimo konkurencingumo klausimais tenka pagrindinis 
vaidmuo. Europos regionai, miestai ir įmonės jau labai aktyviai dalyvauja pasaulinėje 
ekonomikoje ir tai labai susiję su atskirų valstybių istorija Europoje. Taigi Europos 
ekonomikos darinys yra daug sudėtingesnis negu Azijos ar Šiaurės Amerikos struktūros. 
Daugiau negu pusė pasaulinių ryšių tarp tarptautinių įmonių ir jų pavaldžiųjų bendrovių 
užsimezgė ES. Vykdant sanglaudos politiką reikia labiau išnaudoti šį dar turimą tarptautinio 
tinklo pranašumą ir labiau skatinti mažąsias ir vidutines įmones dalyvauti tarptautinėse 
augančiose rinkose. 

Tačiau tokia į augimą ir inovacijas orientuota politika galima tik vidaus rinkoje, kurioje nėra 
kliūčių, todėl ją reikia toliau derinti. Be to, tokia politika gali būti tvari tik jei politiniai 
regionų tikslai susiejami su bendrais Europos tikslais, susijusiais su inovacijomis, moksliniais 
tyrimais ir ekologiniais iššūkiais, ir pasitelkiama turtingesnių regionų praktinė patirtis. 

Be augimo komponentų, būtina galvoti apie regioninių ir socialinių skirtumų mažinimą. Nes 
tik jei gyventojai ir regionai apskritai prisidės prie sanglaudos ir struktūrinės politikos, ji 
sulauks pripažinimo, kuris būtinas jos sėkmei. Taip pat būtina pabrėžti, kad dėl 
pasidalijamosios atsakomybės už programas ir lėšas principo ES sanglaudos politika visame 
pasaulyje yra unikali, integruota ir patikima politikos kryptis ir ją reikia toliau vystyti.
Todėl, taip pat atsižvelgiant į struktūriniams fondams reikalingo biudžeto priimtinumą, reikia 
aiškiau nustatyti ir labiau pabrėžti Europos teikiamą papildomą naudą. Būtina Europos 
tikslus labiau susieti su regioninės plėtros tikslais. Šiuo metu pagal Lisabonos procesą 
taikomas lėšų paskirstymas į inovacijas orientuotoms politikos kryptims šiuo požiūriu yra 
vykęs metodas ir jį reikia taikyti ir toliau – tik labiau orientuojant į rezultatus – siekiant 
strategijos „Europa 2020“ tikslų. 

                                               
1 Šaltiniai: 2006 m. Jungtinių Tautų ir 2009 m. TVF leidiniai.
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Klausimas, kurį reikia papildomai kelti kalbant apie Europos teikiamą papildomą naudą, 
skamba taip: kokiu mastu sanglaudos politika iš tikrųjų inicijuojami projektai? Gal dauguma 
gyvenviečių, infrastruktūros ruožų ir kitų projektų būtų buvę įgyvendinti tik nacionalinėmis, 
regionų ar įmonių pastangomis? Stiprios sanglaudos politikos būtinumą galima pateisinti tik 
jei Europos programos yra pagrindinis postūmis projektams ir taip jos teikia papildomą naudą. 
Kitu atveju Bendrija daugybe biurokratinių aplinkkelių finansuoja tik „pasiėmimo“ poveikį.

Būtent kai kuriose pagrindinėse strategijos „Europa 2020“ srityse (mažiau mokyklos 
nebaigiančių asmenų, daugiau aukštą kvalifikaciją įgyjančių asmenų, daugiau dirbančiųjų, 
mažiau skurdo, daugiau vietinių investicijų į aplinką) pranešėjas įžvelgia pirmiausia 
nacionalinę ar netgi regionų ar vietos politikų atsakomybę. Sanglaudos politika neturėtų būti 
katalizatorius socialinę ir aplinkos politiką iš esmės priskirti Europos Sąjungos kompetencijai. 
Tai stipriai viršytų sanglaudos politikos galimybes. Vietoj to reikia skirti didesnį dėmesį 
regionų įnašui į visos Europos reikalus (aplinkosauga, klimato kaita, energetika, transporto 
infrastruktūra ir kt.), postūmiui augimui ir inovacijoms (MVĮ įtraukimas į tarptautinius tinklus 
ir pan.), socialiniams pavyzdiniams projektams (integruotas plėtros planavimas, sveikatos 
apsauga, demografija ir kt.), o be to, kas išvardyta, ypač galvoti apie nepalankioje padėtyje 
esančių regionų trūkumų kompensavimą.


