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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl teritorinio vystymosi vaidmens stiprinimo įgyvendinant sanglaudos politiką
(2011/2312(INI))

Europos Parlamentas,

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

– 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 bei panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1260/19991,

– atsižvelgdamas į 2006 m. spalio 6 d. Tarybos sprendimą 2006/702/EB dėl Bendrijos 
sanglaudos politikos strateginių gairių2,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. liepos 5 d. rezoliuciją dėl Komisijos penktosios sanglaudos 
ataskaitos ir sanglaudos politikos strategijos po 2013 m.3,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. birželio 23 d. rezoliuciją dėl esamos padėties ir būsimųjų 
sąveikų siekiant didesnio ERPF ir kitų struktūrinių fondų veiksmingumo4,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. birželio 8 d. rezoliuciją „Investavimas į ateitį: Naujoji 
daugiametė finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir integracinei 
Europai“5,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. birželio 23 d. rezoliuciją dėl Europos miestų darbotvarkės ir 
jos ateities vykdant sanglaudos politiką6, 

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. birželio 23 d. rezoliuciją „3 tikslas – teritorinio 
bendradarbiavimo uždavinys. Būsimoji pasienio regionų, tarpvalstybinio ir tarpregioninio 
bendradarbiavimo darbotvarkė“7,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. spalio 7 d. rezoliuciją dėl ES sanglaudos ir regionų 
politikos po 2013 m.8,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 20 d. rezoliuciją dėl sanglaudos politikos indėlio 
siekiant Lisabonos ir 2020 m. ES strategijos tikslų9,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 20 d. rezoliuciją dėl moksliniams tyrimams ir 
                                               
1 OL L 210, 2006 7 31, p. 25-78.
2 OL L 291, 2006 10 21, p. 11-32.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0316.
4 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0286.
5 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.
6 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0284.
7 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0285.
8 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0356.
9 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0191.
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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 programą1, 

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento paskelbtą tyrimą „Sanglaudos politika po 2013 m.: 
kritiškas pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų vertinimas“,

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 24−25 d. Europos Vadovų Tarybai pirmininkaujančios 
Lenkijos išvadas dėl ES politikos teritorinių aspektų ir sanglaudos politikos ateities2,

– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 6 d. Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir 
Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui, kurių veiklos gairės pateiktos Bendroje 
strateginėje programoje, bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui ir Sanglaudos fondui taikytinos bendrosios nuostatos, ir panaikinamas 
Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (COM(2011) 0615),

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

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

– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 19 d. Komisijos komunikatą „ES biudžeto peržiūra“ 
(COM(2010) 0700) ir jo techninius priedus (SEC(2010) 7000),

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

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

– 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 už regioninę politiką 
atsakingos Komisijos narės Danutos Hübner užsakymu 2009 m. balandžio mėn. parengė 

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0189.
2 Europos Vadovų Tarybai pirmininkaujančios Lenkijos išvados dėl ES politikos teritorinių aspektų ir 
sanglaudos politikos ateities „Integruoto, teritoriškai išskaidyto ir instituciniu požiūriu pažangaus atkirčio ES 
iššūkiams rengimas“, 2011 m. lapkričio 24-25 d., Poznanė.



PR\900996LT.doc 5/12 PE488.060v01-00

LT

Fabrizio Barca,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę (A7–0000/2012),

A kadangi sanglaudos politika siekiama sumažinti ES regionų skirtumus stiprinant 
ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą ir kadangi pasitelkiant socialinę ir ekonominę 
plėtrą sanglauda veiksmingai skatina Europos integraciją;

B. kadangi bendrų nuostatų reglamentu nustatomos bendrosios visoms penkioms ES 
finansavimo programoms (ERPF, ESF, Sanglaudos fondui, EŽŪKPF, EJRŽF), skirtoms 
sanglaudos, kaimo ir žuvininkystės politikai įgyvendinti, galiojančios taisyklės;

C. kadangi Bendroje strateginėje programoje nagrinėjami mechanizmai, kuriais siekiama 
geriau koordinuoti fondus, kuriems taikomas bendrų nuostatų reglamentas (ERPF, ESF, 
Sanglaudos fondui, EŽŪKPF, EJRŽF), ir geriau sujungti fondus ir kitas ES politikos 
sritis;

D. kadangi teritorinis aspektas apima įvairias sanglaudos politikos sritis ir suteikia Europos 
regionams galimybę pasinaudoti atskirų teritorijų galimybėmis siekiant sanglaudos 
politikos uždavinių;

E. kadangi teritorinė sanglauda Lisabonos sutartyje jau pripažįstama pagrindiniu ES 
uždaviniu;

Svarbiausi klausimai: teritorinių uždavinių stiprinimas

1. pripažįsta, kad supaprastinta daugiapakopio valdymo sistema yra ypač svarbi priimant 
sprendimus atsižvelgiant į sanglaudos politiką, taip pat būtinas bendradarbiavimas visais 
lygmenimis − Europos, nacionaliniu, regionų ir vietos – planuojant, kuriant ir vykdant ES 
finansavimo programas; ragina Komisiją užtikrinti, kad į šią nuostatą būtų atsižvelgta 
sudarant aiškias ir griežtai apibrėžtas partnerystės sutartis; 

2. pabrėžia, kad sanglaudos politikai skiriamas biudžetas po 2013 m. privalo likti toks pat, 
siekiant užtikrinti, kad parama pasiektų vietoves, kurias reikia atgaivinti ekonominiu ir 
socialiniu požiūriu;

3. pritaria Komisijos pasiūlymams, kad rezultatais pagrįstas požiūris būtų bendrų nuostatų 
reglamento pagrindas, didžiausią dėmesį skiriant išmatuojamiems sanglaudos politikos 
rezultatams, siekiant padidinti investicijų tvarumą ir užtikrinti finansavimo programų 
veiksmingumą;

4. pritaria svarbiausiems Komisijos siūlymams dėl bendrų nuostatų reglamento, kuriais 
siekiama sumažinti administracinę naštą; pabrėžia, kad taisyklės, patikrinimai ir 
tinkamumo kriterijai privalo būti aiškūs iš pradžių ir kad administracines procedūras 
sėkmingai supaprastinti galima laikantis integruoto požiūrio į lėšų suteikimą;
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5. pabrėžia būtinybę užtikrinti vietos ir regionų uždaviniais pagrįstų finansavimo programų 
lankstumą, įtraukiant suinteresuotuosius subjektus regionų lygmeniu į visus etapus, 
siekiant užtikrinti, kad ES finansavimo programos padėtų spręsti socialinių ir ekonominių 
skirtumų klausimus;

6. pabrėžia, kad projektų aprūpinimui turėtų būti taikomas lankstumo principas siekiant 
užtikrinti galimybę naudoti skirtingų fondų, kuriems taikomas bendrų nuostatų 
reglamentas, lėšas ir, padidinus lankstumą, siekiant supaprastinti projektų įgyvendinimą 
bei sustiprinti papildomus ir įvairias ES finansavimo sritis apimančius aspektus;

7. pripažįsta, kad sanglaudos politikos indėlis gali būti naudingas siekiant strategijos 
„Europa 2020“ tikslų; pažymi, kad nors sanglaudos politika yra ilgalaikis ir teisiškai 
privalomas ES uždavinys, tačiau ji neturėtų būti naudojama vien tik strategijai „Europa 
2020“ įgyvendinti;

8. pabrėžia, kad siekiant strategijos „Europa 2020“ uždavinių reikėtų apsvarstyti galimybę 
panaudoti ir kitas finansavimo programas (pvz., „Horizontas 2020), galbūt kartu su 
sanglaudos politikai skiriamu finansavimu;

9. pripažįsta, kad didesnis dėmesys miestams ir miesto vietovėms skatina ekonomikos 
augimą;

10. reiškia susirūpinimą dėl miestų ir miesto vietovių apibrėžties, atsižvelgiant į skirtingus ES 
miestų dydžius, išteklius, socialinius ir ekonominius aspektus;

Didesnė Europos fondų integracija 2014−2020 m.

11. pritaria bendrų nuostatų reglamente pateiktiems pasiūlymams, kuriais raginama geriau 
suderinti ir integruoti finansavimo programas, siekiant užtikrinti didesnį finansavimo 
poveikį ir aktyvesnį sanglaudos politikos teritorinio aspekto vaidmenį 2014−2020 m. 
programoje;

12. pabrėžia, kad geresnis sanglaudos politikos ir kitų į bendrų nuostatų reglamentą įtrauktų 
politikos sričių suderinimas sudarytų sąlygas Europos regionams toliau vystytis 
ekonomiškai, pasinaudojant atskirais regionų pranašumais;

13. kaip pavyzdį pateikia Velso Europos finansavimo biurą (WEFO) ir jo ketinimus integruoti 
ES fondus Velse sukuriant bendrą portalą, kuriame būtų galima rasti informacijos apie 
visus fondus, kuriems taikomas bendrų nuostatų reglamentas; pabrėžia WEFO portalo 
galimybę sudaryti bendrą sistemą, kuria būtų užtikrinama viena paraiška, išmokos, 
stebėsena ir vertinimas visiems fondams, kuriems taikomas bendrų nuostatų reglamentas; 
pabrėžia, kad toks požiūris leistų lengviau nustatyti galimos sąveikos atvejus ir suderinti 
finansavimo šaltinius ir taip suderinti bei supaprastinti paraiškų dėl ES finansavimo 
teikimo procedūrą;

14. pabrėžia, kad atsižvelgiant į bendrus fondų, kuriems taikomas bendrų nuostatų 
reglamentas, ir kitų finansavimo programų (pvz., „Horizontas 2020“, „LIFE+“) bruožus, 
ES finansavimo veiksmingumą būtų galima sustiprinti šiuos fondus išnagrinėjus ir 
palyginus; 
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15. pripažįsta, kad finansavimo programose, pvz., „Horizontas 2020“, dėmesys pirmiausia 
skiriamas kompetencijai; struktūrinių fondų finansavimas anksčiau buvo sėkmingai 
naudojamas gebėjimams stiprinti skiriant finansavimą įmonėms ir organizacijoms, kurios 
vėliau tapo Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės 
veiklos septintosios bendrosios programos arba Konkurencingumo ir inovacijų pagrindų 
programos projektų partnerėmis, plėtoti;

ES fondų integravimo mechanizmai

16. pritaria pasiūlymams dėl reglamentavimo sistemos, kuria dėmesys būtų skiriamas vietos ir 
integraciniam vystymuisi pasitelkiant bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą, bendrus 
veiksmų planus ir integruotas teritorines investicijas;

17. pabrėžia, kad dabar, Komisijai pateikus pasiūlymus, turi būti nustatyti aiškūs šių 
įgyvendinimo priemonių ryšiai, siekiant užtikrinti, kad visos investicijos tenkintų vietos 
poreikius ir nesidubliuotų su kitais projektais;

18. ragina laikytis visapusiškai integruoto požiūrio susijusių įgyvendinimo priemonių 
(bendruomenės inicijuota vietos plėtros (CLLD), integruotų teritorinių investicijų (ITI), 
bendrų veiksmų planų (JAP)), leidžiančių vietos partneriams remiantis individualiais 
poreikiais pasirinkti skirtingus šių priemonių derinius, atžvilgiu, kad taikant šias 
priemones būtų įgyvendintas daugiau nei vienas teminis prioritetas ir jam suteikiamas 
daugiau nei vieno fondo finansavimas;

19. pabrėžia perdavimo taryboms Nyderlanduose pavyzdį, kuris apima regionų valdžios 
institucijų stambioms vietos valdžios institucijoms perduotas finansavimo programų (pvz., 
ERPF) dalis ir vietos lygmeniu įgyvendinamus veiksmus vietos poreikiams tenkinti; 
pabrėžia, kad valdymo atsakomybės perdavimas vietos valdžios institucijoms suteikia 
daugiau galimybių integruoti geriausią vietos reikmėms pritaikytų lėšų derinį; pabrėžia, 
kad pasitelkus esamas vietos lygmens valdymo struktūras šis požiūris galėtų būtų 
naudingas ITI, JAP ir CLLD įgyvendinti;

Bendruomenės inicijuota vietos plėtra 

20. pritaria Komisijos siūlymams dėl bendruomenės inicijuotos vietos plėtros, kuri yra svarbi 
bendrų nuostatų reglamento nuostata ir kuria dėmesys skiriamas visų fondų, kuriems 
taikomas bendrų nuostatų reglamentas, sąveikai kurti;

21. mano, kad ši priemonė yra puikus būdas laikantis principo „iš apačios į viršų“ paskatinti 
dalyvauti įvairių sričių vietos bendruomenės veikėjus siekiant teritorinių uždavinių;

22. ragina Komisiją paaiškinti savo pasiūlymus dėl bendruomenės inicijuotos vietos plėtros 
įgyvendinimo etape, kad galimi dalyviai galėtų apsispręsti dėl galimo bendruomenės 
inicijuotos vietos plėtros tikslo, apimties ir poveikio rengiant deleguotuosius ir 
įgyvendinimo aktus;

23. pripažįsta, kad žuvininkystės vietos veiklos grupių darbo su LEADER vietos veiklos 
grupėmis nuo 2007 m. padaryta pažanga yra pavyzdys, kaip ateityje įgyvendinant 
bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą galėtų būti derinami vietos lygmens fondai ir 
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fondai, kuriems taikomas bendrų nuostatų reglamentas; pateikia 11 vietos partnerysčių 
Danijoje, kurios taikydamos tą pačią įgyvendinimo ir administravimo sistemą pasinaudojo 
EŽŪKPF (LEADER) ir (4 krypties) Europos žuvininkystės fondu projektams finansuoti, 
pavyzdį;

24 pabrėžia poreikį nagrinėti EŽŪKPF ir Europos žuvininkystės fondo integruoto lėšų 
panaudojimo bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai pavyzdį, kaip būdą būsimuoju 
programavimo laikotarpiu visų fondų, kuriems taikomas bendrų nuostatų reglamentas, 
sąveikai kurti;

Bendri veiksmų planai

25. pritaria pasiūlymams bendrų nuostatų reglamentu sukurti bendrus veiksmų planus, kad 
projektų grupės galėtų būti finansuojamos pagal daugiau nei vieną veiksmų programą;

26. pripažįsta, kad bendri veiksmų planai yra žingsnis į priekį rezultatais pagrįsto valdymo 
srityje laikantis vieno iš svarbiausių sanglaudos politikos po 2013 m. siekių;

27. pabrėžia, kad svarbu užtikrinti, kad šios priemonės būtų kuriamos kartu su bendruomenės 
inicijuota vietos plėtra siekiant užtikrinti, jog bendruomenės inicijuota vietos plėtra taptų 
ne tik strategine priemone, kuri įgyvendinant programas būtų paremta bendrų veiksmų 
planų ir integruotų teritorinių investicijų priemonėmis;

28. ragina paaiškinti bendrų veiksmų planų taikymo sritį ir integravimą ir ar šie planai bus 
naudojami visoms programoms ar tik jų dalims įgyvendinti;

Integruotos teritorinės investicijos

29. pritaria pasiūlymams dėl integruotų teritorinių investicijų, kurios suteiktų miestams 
galimybę tenkinti konkrečius poreikius pritraukiant finansavimą pagal daugiau negu vieną 
prioritetinę kryptį veiksmų programoms integruotai įgyvendinti;

30. pritaria tolesniam integruotų teritorinių investicijų apibrėžties apimties aiškinimui ir 
galimybei šią priemonę, jei ji tenkins vietos poreikius, naudoti ne miesto vietovėse;

31. pabrėžia siūlomo integruotų teritorinių investicijų modelio iš Didžiojo Mančesterio,
kuriame derinamas finansavimas iš kuo daugiau susijusių šaltinių siekiant geresnės 
investicijų vertės, pavyzdį; pabrėžia, kad šis modelis vis dar kuriamas ir galbūt galėtų būti 
panaudotas strategijai, kuria siekiama kuo daugiau ekonominės ir socialinės naudos 
miesto regionui, remti; pabrėžia, kad siūlomos integruotos teritorinės investicijos apimtų 
ERPF prioritetus ir ESF priemones ir, atsižvelgiant į didesnį ERPF dėmesį mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms ir inovacijoms, gali būti, kad integruotos teritorinės investicijos 
ateityje apimtų paramą iš „Horizontas 2020“ projektų; 

Finansinės priemonės

32. pritaria Komisijos pasiūlymams dėl platesnio finansinių priemonių naudojimo ir jų 
taikymo srities išplėtimo sukuriant paprastesnes ir aiškesnes taisykles, kuriomis būtų 
užtikrinamas didesnis visų penkių fondų, kuriems taikomas bendrų nuostatų reglamentas, 
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veiksmingumas;

33. pabrėžia, kad finansinės priemonės gali daugeliui subjektų atverti alternatyvius 
finansavimo šaltinius, kurie papildytų įprastinius finansavimo būdus;

34. pabrėžia, kad reikėtų skatinti, jog įmonių, viešojo sektoriaus organizacijų ir švietimo 
įstaigų bendradarbiavimui galimybes sudarančios finansinės priemonės būtų taikomos 
integruotam požiūriui į finansavimą kurti.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Šis pranešimas savo iniciatyva skirtas efektyviems ir rezultatyviems mechanizmams, kuriais 
siekiama Komisijos Bendroje strateginėje programoje aptariamų ES finansavimo programų 
sąveikos, nagrinėti. Šiame dokumente pateikiami šiuo metu taikomų mechanizmų arba 
mechanizmų, kuriuos svarstoma įgyvendinti Europos regionuose, pavyzdžiai. Pranešėjas 
pritaria tolesnėms diskusijoms ir papildomiems ES finansavimo programų integravimo 
pavyzdžiams, ypač būtinybei išnagrinėti galimybę suderinti keletą finansavimo programų 
siekiant sukurti vieną fondą.

2011 m. spalio 6 d. Komisijos pristatytas sanglaudos politikai 2014−2020 m. skirtas teisės 
aktų rinkinys apima bendras, visiems penkiems fondams (Europos regioninės plėtros fondui, 
Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui), kuriems taikomos bendrų nuostatų reglamentas, 
nuostatas.

Jau nustatyti Europos Parlamento įgaliojimai deryboms dėl teisės aktų, įskaitant didesnį vietos 
ir regionų valdžios institucijų dalyvavimą ir didesnį lankstumą regionams nustatant prioritetus 
pagal jų teritorinius poreikius. Europos Parlamento pozicija pabrėžiamas poreikis daugiau 
dėmesio skirti augimui ir konkurencingumui skatinti pasitelkiant finansines priemones, 
kurios, pabrėžiama, yra svarbus mechanizmas šiems uždaviniams įgyvendinti.

Prie ekonominės ir socialinės sanglaudos pridėjus teritorinę sanglaudą, Sutarties 
174 straipsniu nustatytą uždavinį, vis labiau reikia taikyti principą „iš apačios į viršų“ siekiant
sutelkti vietos ir regionų plėtros potencialą. Pranešėjas mano, kad norint tai pasiekti visiems 
penkiems fondams, kuriems taikomas bendrų nuostatų reglamentas, ypač svarbu bendros 
taisyklės ir glaudus koordinavimas. Be to, strategijos įgyvendinimas vietos lygmeniu turėtų 
būti vietos subjektų ir institucijų atsakomybė, siekiant užtikrinti, kad ekonominiai ir 
socialiniai poreikiai būtų tenkinami arčiausiu piliečiui lygmeniu.

Svarbiausi klausimai: teritorinių uždavinių stiprinimas

Dabartinėmis ekonominėmis aplinkybėmis aišku, kad sanglaudos politikos finansavimas 
Europos regionams tampa vis svarbesnis ir auga poreikis užtikrinti, kad pinigai būtų 
išleidžiami tikslingiau, kad piliečiai pajustų ES finansavimo naudą. Ypač svarbu įtraukti 
vietos ir regionų valdžios institucijas į visus ES finansavimo programų planavimo, kūrimo ir 
vykdymo etapus, kad būtų patenkinti vietos poreikiai. 

Įvairias sanglaudos politikos sritis apimantis teritorinis aspektas suteikia Europos regionams 
galimybę pasinaudoti atskirų teritorijų galimybėmis, siekiant sanglaudos politikos uždavinių. 
Pranešėjas pritaria pasiūlymams dėl sanglaudos politikos 2014−2020 m. supaprastinimo ir 
labiau rezultatais pagrįsto požiūrio. Rezultatais pagrįstas požiūris gali padėti pasiekti 
efektyvią ir rezultatyvią sanglaudos politiką, o pastangos užtikrinti, kad programos pateikimas 
ir įgyvendinimas būtų supaprastintas, būtų naudingos valdžios institucijoms ir paramos 
gavėjams.
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Pranešėjas pritaria minčiai skirti daugiau dėmesio regionų ir vietos valdžios institucijoms, 
ypač sudarant partnerystės sutartis laikantis daugiapakopio valdymo nuostatų. Partnerystės 
sutartyse turėtų būti pateiktas integruotas požiūris į teritorinį vystymąsi, įtraukiant įvairias 
priemones, pvz., užtikrinant, kad galiojantys nacionaliniai ir regionų mechanizmai skatintų 
fondų, kuriems taikomas bendrų nuostatų reglamentas, ir kitų Europos ir nacionalinių 
finansavimo priemonių koordinavimą.

Didesnė Europos fondų integracija 2014−2020 m. 

Daugelis Europos institucijų (Europos Vadovų Taryba, Europos Parlamentas, Regionų 
komitetas), regionų valdžia ir vietos bei regionų suinteresuotieji subjektai visoje ES pasisako 
už didesnę finansavimo šaltinių integraciją 2014−2020 m.

Pranešėjas mano, kad valstybėms narėms, regionų ir vietos valdžios institucijoms suteikus 
galimybes naudotis daugiau nei viena ES finansavimo programa projektams remti, pagerės ES 
finansavimo veiksmingumas, bus pasiektas didesnis supaprastinimo lygis ir galimi paramos 
gavėjai galės lengviau gauti finansavimą.

Bendrų nuostatų reglamentu sukurta keletas naujų priemonių, kuriomis siekiama sustiprinti 
sanglaudos politikos vietos aspektą, padidinti strateginį dėmesį teritoriniam 
bendradarbiavimui ir laikytis labiau suderinto požiūrio visuose valdžios lygmenyse.

Tačiau nors pasiūlymuose pristatomos galimos ES finansavimo integracijos priemonės, šių 
priemonių įgyvendinimą reikia paaiškinti išsamiau. Be to, būdai, kuriais galima taikyti šias 
priemones neapibrėžti, todėl reikia papildomo Europos Komisijos paaiškinimo.

Pranešėjas pabrėžė pavyzdžius, kai regionų ir vietos valdžios institucijos laikėsi panašaus 
požiūrio į siūlomas priemones (bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą, integruotas teritorines 
investicijas) ankstesniu programavimo laikotarpiu. Šie pavyzdžiai gali duoti minčių kitoms 
regionų ir vietos valdžios institucijoms dėl bendruomenės inicijuotos vietos plėtros ir 
integruotų teritorinių investicijų.

Bendruomenės inicijuota vietos plėtra yra ERPF ir ESF pasirenkamoji priemonė, EŽŪFKP ir 
EJRŽF privalomas aspektas ir yra ypač svarbi priemonė principu „iš viršaus į apačią“ 
pagrįstoms vietos plėtros iniciatyvoms įgyvendinti. Bendruomenės inicijuota vietos plėtra gali 
būti taikoma įvairiems teritoriniams uždaviniams (miesto, kaimo, tarpvalstybiniams ir kt.) 
spręsti ir gali būti finansuojama pagal kelias ES priemones. Tačiau, aišku, norint jog 
bendruomenės inicijuotos vietos plėtros priemonė būtų sėkminga, ją reikia tinkamai apibrėžti 
Bendroje strateginėje programoje ir elgesio kodekse. Veiksmų programose taip pat turi būti 
pabrėžiamas tam tikras jų indėlis į fondų integraciją, nurodant sritis, kuriose galima taikyti 
bendruomenės inicijuotos vietos plėtros priemonę. 

Pavyzdžiui, Didžiojo Mančesterio pavyzdžiu pabrėžiamas galimas integruotų teritorinių 
investicijų modelis, kuris turėtų tapti svertu finansavimui iš platesnių ES programų pritraukti.
Pranešėjas pritaria tokių modelių kūrimui, nes jais iliustruojama galima 2014−2020 m. 
finansavimo laikotarpiui skirtų naujų priemonių taikymo sritis. 

Šiame dokumente pranešėjas taip pat pabrėžia mechanizmo, kurį rengiamasi įgyvendinti 
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Velse, pavyzdį. Velso Europos finansavimo biuras (WEFO) yra visų struktūrinių fondų 
vadovaujamoji ir tvirtinamoji institucija. Velse Jungtinės Karalystės vyriausybė atsakomybę 
už struktūrinių fondų ir kaimo plėtros fondų plėtrą, įgyvendinimą ir stebėseną perduoda Velso 
valdžiai. Velse visi ES fondai yra vienos ministerijos rankose, tai prisideda prie galimos 
tolesnės ES finansavimo šaltinių integracijos. WEFO pasiūlytame portale bus sukurta 
centralizuota valstybinių, privačiųjų ir trečiojo sektoriaus organizacijų sistema, kurioje bus 
galima rasti informaciją apie galimą ES finansavimą. 

Struktūriniai fondai jau yra naudojami gebėjimams stiprinti, siekiant pritraukti investicijų 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms (pvz., ES bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programa, anksčiau septintoji bendroji programa, dabar „Horizontas 2020“). Tai rodo, kad 
šiuo metu esama fondų, kuriems taikomas bendrų nuostatų reglamentas, ir kitų finansavimo 
programų sąveikos ir šią sąveiką reikėtų išnaudoti iki galo siekiant papildomų teminių 
uždavinių. Pavyzdžiui, fondai, kuriems taikomas bendrų nuostatų reglamentas, ir programa 
„Horizontas 2020“ galėtų būti taikomi kartu „moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai ir 
inovacijoms stiprinti“ skirtiems projektams. Tikslas skatinti IRT naudojimą ir gerinti IRT 
kokybę yra pavyzdys, kaip ESF būtų galima suderinti su programa „Erasmus visiems“ 
siekiant užtikrinti finansavimą. 5, 6 arba 7 teminiams uždaviniams įgyvendinti skirtiems 
projektams, kuriais reiškiamas susirūpinimas dėl mažo anglies dioksido kiekio, klimato kaitos 
ir aplinkos, galėtų būti naudojami fondai, kuriems taikomas bendrų nuostatų reglamentas, ir 
„LIFE +“ programa arba „NER300“. 

Galiausiai pranešėjas pritaria tolesnėms deryboms dėl Komisijos teisės aktų rinkinio ir 
diskusijoms su Komisija, regionų specialistais ir paramos gavėjais dėl galimų ES finansavimo 
suderinimo mechanizmų. Pranešėjas viliasi, kad Europos Komisijos pasiūlytos geresnei fondų 
sąveikai skirtos priemonės galiausiai bus remiamos konkrečiais įgyvendinimo mechanizmais 
regionų ir vietos lygmenimis.


