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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl miestų plėtros indėlio į ekonomikos augimą vykdant ES sanglaudos politiką 
(2011/2311(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 174 ir 176 straipsnius, kuriuose 
nustatytas ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos tikslas ir apibrėžiamos 
struktūrinės finansinės priemonės šiam tikslui pasiekti bei numatytas Europos regioninės 
plėtros fondas, skirtas padėti ištaisyti pagrindinius Sąjungos regionų pusiausvyros 
sutrikimus,

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

– 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. gruodžio 14 d. rezoliuciją „Ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos siekis ES – būtinoji konkurencingumo pasaulyje sąlyga?“2,

– 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. lapkričio 23 d. Komisijos komunikatą „Naujų įgūdžių ir darbo 
vietų darbotvarkė. Europos pastangos kiekvienam suteikti darbą“ (COM(2010)0682),

– atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 16 d. Komisijos komunikatą „Europos kovos su skurdu 
ir socialine atskirtimi planas. Europos socialinės ir teritorinės sanglaudos bendroji 
programa“ (COM(2010) 0758),

– atsižvelgdamas į 2011 m. sausio 26 d. Komisijos komunikatą „Strategijos „Europa 2020“ 
pavyzdinė iniciatyva „Tausiai išteklius naudojanti Europa“ (COM(2011)0021),

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. birželio 23 d. rezoliuciją dėl esamos padėties ir būsimųjų 
sąveikų siekiant didesnio ERPF ir kitų struktūrinių fondų veiksmingumo3,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. birželio 8 d. rezoliuciją dėl BVP ir kitų rodiklių pažangai 
kintančiame pasaulyje vertinti4,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. birželio 8 d. rezoliuciją „Investicijos į ateitį. naujoji 
daugiametė finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir visapusiškai 

                                               
1 OL C 161 E, 2011 5 31, p. 120.
2 OL C 169 E, 2012 6 15, p. 29.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0286.
4 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0264.
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Europai1,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. liepos 5 d. rezoliuciją dėl Europos Komisijos Penktosios 
sanglaudos ataskaitos ir sanglaudos politikos strategijos po 2013 m.2,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. rugsėjo 27 d. rezoliuciją dėl struktūrinių fondų ir 
Sanglaudos fondo lėšų panaudojimo. Ko pasimokyta siekiant ateityje įgyvendinti ES 
sanglaudos politiką?3

– atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 14 d. 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. 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 2012 m. kovo 14 d. pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl Europos socialinio fondo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) 
Nr. 1081/2006 (COM(2011) 0607),

– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 6 d. pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl Europos Sąjungos socialinių pokyčių ir inovacijų programos 
(COM(2011) 0609),

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl Europos kovos su skurdu ir 
socialine atskirtimi plano4,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. liepos 9 d. rezoliuciją dėl naujos mobilumo mieste 
kultūros5,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. kovo 24 d. rezoliuciją dėl sanglaudos politikos miestų 
aspekto naujuoju programavimo laikotarpiu6, 

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. balandžio 23 d. rezoliuciją dėl judumo mieste veiksmų 
plano7, 

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0316.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0403.
4 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0495.
5 OL C 294 E, 2009 12 3, p. 42.
6 OL C 117 E, 2010 5 6, p. 73.
7 OL C 184 E, 2010 7 8, p. 43.
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– atsižvelgdamas į savo 2011 m. birželio 23 d. rezoliuciją dėl Europos miestų darbotvarkės ir 
jos ateities vykdant sanglaudos politiką1

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. spalio 13 d. rezoliuciją dėl miesto dimensijos plėtros 
kontekste2, 

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. rugsėjo 26 d. rezoliuciją dėl teminės miesto aplinkos 
strategijos3, 

– atsižvelgdamas į Leipcigo tvariųjų Europos miestų chartiją, priimtą 2007 m. gegužės 24 ir 
25 d. Leipcige vykusio neoficialaus ministrų, atsakingų už miestų plėtrą ir teritorinę 
sanglaudą, susitikime, 

– atsižvelgdamas į Toledo deklaraciją dėl miestų plėtros, priimtą 2010 m. birželio 22 d. 
Tolede vykusiame neoficialiame ministrų, atsakingų už miestų plėtrą, susitikime,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą (A7-0000/2012),

A.
kadangi 80 proc. Europos gyventojų gyvena miestuose ir būtent miestai daugiausia patyrė 

ekonominės krizės padarinių ir juose sprendžiamos problemos, susijusios su kova su 
klimato kaita, darbo vietų kūrimu, gerove ir gyvenimo kokybe;

B. kadangi miestai yra ekonomikos, gamybos ir užimtumo skatintojai ir tuo pat metu jie 
sąlygoja aplinkybes, dėl kurių kyla priemiesčių, nedarbo ir apskritai socialinės atskirties ir 
segregacijos problemos;

C. kadangi miestuose vykstant permainoms didėja lūkesčiai ir problemos, kuriems 
stengiamasi duoti atsaką taikant tradicines valstybės priemones ir kuriems dėl šios 
priežasties reikalingi naujoviški ir integruoti ekonominės ir socialinės sanglaudos 
mechanizmai;

D. kadangi peržiūrint tradicinius metodus gali atsirasti galimybė pradėti eksperimentavimo 
miestuose ir maršrutų projektų, pagrįstų pakartotiniu erdvių planavimo priemonių ir 
kolektyvinių poreikių išaiškinimu, procesą;

1. pažymi, kad vietos plėtros modelis – tai sanglaudos politikos privalumas, nes jį taikant 
sutelkiami lemiami veiksniai, skatinama pasirinkti geriausius sprendimus, vykdyti bendrus 
veiksmus ir glaudesnes, veiksmingesnes ir efektyvesnes priemones, be kita ko, suteikiant 
Sąjungos paramai daugiau matomumo, taip pat ir ES srityse, kuriose kyla sudėtingiausių 
problemų;

2. tikisi, kad bus vykdomi veiksmai, skirti baigti statyti ir atkurti esančias miestų dalis, 
funkciniu požiūriu restruktūrizuoti apleistas vietas, grąžinti bendruomenėms simbolines ir 

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0284.
2 OL C 233 E, 2006 9 28, p. 127.
3 OL C 306 E, 2006 12 15, p. 182.
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atminimo vietas, kurios prarado savo pirminę funkciją ir kurios palaipsniui buvo apleistos;

3. prašo sujungti kultūros ir ekonomikos išteklius, pirmenybę teikiant miestų pertvarkymo 
socialinio tvarumo klausimui ir atsižvelgiant į tai, kad atkuriant ir atstatant miestus 
visuomet kyla rizika, kad iš jų išvyks pažeidžiamiausios gyventojų grupės;

4. tikisi, kad bus priimtas integruotas požiūris, kuriuo remiantis gamtos ir aplinkos sistema 
būtų sujungta su istorine ir kultūrine bei socialine ir gamybos sistemomis, užtikrinant 
infrastruktūros tinklo plėtrą, miesto erdvių gerinimą ir ekonominės struktūros augimą bei 
skatinant įvairius teritorijos naudojimo būdus, integruojant gyvenamuosius ir kitus 
pastatus, materialią infrastruktūrą ir nematerialias ryšių sistemas;

5. ragina aktyviai dalyvauti kuriant projektus ir asociacijų bei gyventojų partnerystes siekiant 
užtikrinti reikalingą ryšį tarp bendrų politikos priemonių ir specialių teritorinių sričių, 
įvertinant jų ypatybes, tapatumą, atminimą ir istoriją bei stiprinant priklausomybės 
bendruomenei jausmą bei pasitikėjimą institucijomis;

6. pabrėžia, kad miestų atnaujinimas ir ekonomikos atgaivinimas yra glaudžiai susiję ir kad 
sudarant patrauklias sąlygas gali būti paskatintas ekonomikos atgaivinimas;

7. tikisi, kad bus priimtos skatinamosios priemonės, skirtos kovoti su energijos 
nepritekliumi, vykdant funkcinį pastatų atnaujinimą ir statant geriau suprojektuotus 
gyvenamuosius namus geresnėse vietose, kad miestas taptų konkurencingesnis aplinkos 
problemų atžvilgiu;

8. pažymi, kad būtina sukonkretinti lėšų panaudojimą siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 
integruoto požiūrio į problemas, susijusias su demografine raida, senėjančia visuomene ir 
dėl migracijos reiškinių susidariusia gyventojų koncentracija miestuose;

9. palankiai vertina pasiūlymą dėl miestų plėtros platformos, kuriuo skatinama kurti tinklus 
tarp miestų ir keistis geros praktikos pavyzdžiais, tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad ši 
iniciatyva turėtų būti taikoma ir miesto teritorijoms;

10. palankiai vertina tai, kad buvo leista naudotis bent 5 proc. Europos regioninės plėtros 
fondo (ERPF) rezervo lėšų, kurios skirtos tiesiogiai bendrijoms siekiant skatinti tvarią 
miestų plėtrą;

11. tačiau atkreipia dėmesį į reikalavimo panaudoti minėtas lėšas pasitelkiant integruotas 
teritorines investicijas nelankstumą;

12. pabrėžia, kad svarbu įtraukti kaimo vietoves ir jų poreikius nurodyti kartu su miestų 
poreikiais siekiant kurti ne konfrontacinius, o papildomuosius ir sinergetinius ryšius;

13. tikisi, kad bus išplėstos vietos institucijų galimybės tiesiogiai valdyti struktūrines lėšas 
siekiant tikro daugiapakopio valdymo, kuris užtikrintų optimalų tikslų įgyvendinimą;

14. pabrėžia galimybę sukurti ERPF finansuojamų bandomųjų tvarios miestų plėtros projektų 
ir naujos daugiametės programos „Horizontas 2020“ tinklą siekiant užtikrinti naujoviškus 
sprendimus ir atkuriamąsias strategijas miestų atnaujinimo srityje; 
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15. įsitikinęs, kad patirtis, įgyta įgyvendinant merų paktą, gali būti geras pagrindas toliau 
įgyvendinti strategijos „ES 2020“ tikslus;

16. ragina priimti judumo ir stovėjimo valdymo modelį, kuris būtų integruotas į miesto 
planavimą, tinkamą dėmesį skiriant būtinybei paskirstyti prekes miestuose;

17. įsitikinęs, kad atliekų tvarkymas – tai socialinis klausimas, susijęs su institucijomis, 
ekonomika ir visuomene, ir jį sprendžiant turi būti taikomas dalyvaujamasis valdymas;

18. atkreipia dėmesį, kad žalių teritorijų ir miesto parkų plėtra yra labai naudinga siekiant 
išsaugoti gamtos, istorinį ir kultūrinį paveldą, padeda sureguliuoti mikroklimato 
padarinius, didina miesto aplinkos tvarumą ir kokybę bei padeda patenkinti rekreacinius ir 
socialinius poreikius;

19. tikisi, kad apibrėžiant miesto atnaujinimo kryptis pirmenybė bus teikiama techninėms 
priemonėms ir sprendimams, kurie atitinka taupaus energijos vartojimo standartus pagal 
Sąjungos politikos priemonių tikslus;

20. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Daugiau nei du trečdaliai Europos gyventojų gyvena miestuose. Miestuose kyla daug 
problemų, tačiau juose galima rasti ir jų sprendimus. Miestai – tai mokslo ir technologijų, 
kultūros ir inovacijų klestėjimo erdvė. Kita vertus, miestuose taip pat kyla daugiausia tokių 
problemų kaip nedarbas, diskriminacija ir skurdas. Todėl daugiausia būtent miestai patyrė 
ekonominės krizės padarinių ir juose sprendžiamos problemos, susijusios su klimato kaitos 
padarinių sumažinimu, darbo vietų kūrimu, gerove ir gyvenimo kokybe. Kokia bus mūsų 
miestų plėtra, tokia bus ekonominės, socialinės ir teritorinės plėtros ateitis.

Kaip pabrėžta neseniai Komisijos atliktame tyrime „Miestai ateityje. Iššūkiai, idėjos ir 
lūkesčiai“, per pastaruosius dešimtmečius plečiantis miestams išryškėjo didelis miestų ir 
pastatų nuosmukis, kuris įvyko dažniausiai dėl urbanizacijos darbų ir pagrindinių paslaugų 
trūkumo. Taigi, Europos institucijos turi numatyti naujas atitinkamas skatinamąsias 
priemones, kurios leistų galvoti apie miestų ateitį. Tuo pat metu miestai turėtų aktyviai 
dalyvauti kuriant ir įgyvendinant Europos politikos priemones ir paramą, kuri turi tiesioginį 
poveikį jų teritorijų plėtrai: miestų centrų judumas, senų gyvenamųjų pastatų renovacija 
energijos vartojimo efektyvumo požiūriu, naujų socialinių būstų statyba ir t. t. Ši sinergija turi 
būti sukurta skatinant demokratinio dalyvavimo modelius, į sprendimų priėmimo procesą 
įtraukiant piliečius ir padedant konkrečiai įgyvendinti Europos Sąjungos pilietybės 
koncepciją. Be to, tokių principų taikymas itin svarbus sprendžiant daugiakultūrės 
visuomenės problemas, stiprinant priklausomybės bendruomenei jausmą ir didinant 
pasitikėjimą institucijomis, kovojant su socialine atskirtimi bei užtikrinant didesnį saugumą, 
atvirumą ir toleranciją miestuose.

Miestų atnaujinimas ir atkūrimas, kurie suvokiami kaip turto ir galimybių šaltiniai, yra viena 
pagrindinių problemų, kurias turi spręsti Europos Sąjunga stiprinant ryšius tarp miesto ir 
plėtros bei tarp miesto centro ir priemiesčių zonos. Kaip minėta, miestuose kyla daug ryškių 
problemų kaip antai nedarbas, diskriminacija ir skurdas. Kyla pavojus Europos tvarios miestų 
plėtros modeliui. Dėl demografinių pokyčių kyla daugybė iššūkių: gyventojų senėjimas, 
gyventojų skaičiaus mažėjimas, intensyvūs priemiesčių kūrimosi reiškiniai, kurie skirtinguose 
miestuose yra skirtingo pobūdžio. Be to, Europa nebegyvena nuolatinio ekonomikos augimo 
laikų ir todėl daugelis miestų turi kovoti su rimtomis ekonominio sąstingio ir nuosmukio 
grėsmėmis. Taigi, šiuo metu mūsų ekonomika nebegali užtikrinti tinkamo užimtumo lygio ir 
nuolat didėjanti gyventojų dalis arba yra atskirta nuo darbo rinkos, arba turi grįžti į neaukštos 
kvalifikacijos ir prastai apmokamas darbo vietas paslaugų sektoriuje. Dėl to didėja skirtumai, 
o dėl ekonominės krizės, net turtingiausiose visuomenėse ir miestuose, didėja pajamų 
poliarizacija ir socialinis atskyrimas.

Todėl norint užtikrinti miestų socialinį ir ekonomikos atgaivinimą reikia dar kartą apsvarstyti 
miestų sektoriaus metodologiją ir teritorinį planavimą pradedant lyginti planavimo praktiką ir 
paramos priemones, kurios gali praturtinti aplinkos, teritorijų, prekybos, transporto ir 
judėjimo politikos priemones teritoriją panaudojant įvairiems tikslams, kuriais būtų 
interguojama  materialinė infrastruktūra ir nematerialių ryšių sistemos. 

Šiuo požiūriu Sąjungos inicijuotų programų, kaip antai „Urban“, įnašas buvo itin svarus, nes 
jas įgyvendinant be paramos „fiziniam miestui“ buvo įgyvendintos socialinei integracijai 
skirtos priemonės: Naujas požiūris į miesto atnaujinimą priemonių ir tikslų požiūriu, bendra 
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vizija siekiant viršyti visas socialines, ekonomines, aplinkos ir infrastruktūros priemones, taip 
pat įtraukiant ir vietos partnerystes. Taigi, reikia laikytis šios krypties, žvelgiant į miestus kaip 
į visumą, ir siekti skatinti globalų požiūrį į problemas, spręsti pavienių sektorių susiskaidymo 
problemą ir galutinai taikyti paramos elementų integracijos principą.

Iš naujo numatant sanglaudos politikos programą, taikant šį struktūrinį metodą, reikės sukurti 
teritorijos valdymo priemones, kurias įgyvendinant pirmiausia dėmesys skiriamas miestų 
pertvarkymo socialiniam tvarumui, suvokiant, kad vykstant atstatymo ir atnaujinimo 
procesams visuomet kyla rizika, kad iš jų išvyks pažeidžiamiausios gyventojų grupės. Tuo pat 
metu turi būti įgyvendintos ir priemonės, skirtos gyvenimo kokybei padidinti, atsižvelgiant į 
teritorijų tapatumą, atminimą ir istoriją. Siekiant užtikrinti optimalų šių tikslų įgyvendinimą 
politikos priemonės turi būti susietos su konkrečiomis teritorinėmis sritimis, atsižvelgiant į jų 
ypatybes ir išteklius. Konkurencingumas globalinėje ekonomikoje turės būti paremtas tvaria 
vietos ekonomika, vietos ekonomikos struktūroje įtvirtinant pagrindinę kompetenciją ir 
išteklius bei skatinant visuomenės dalyvavimą ir inovacijas. Todėl būtų tikslinga pradėti 
taikyti ir skatinti bendro projektavimo priemonę, nes būtent kuriant veiksmų planus ir veiklos 
projektus realiai susiduriama su asociacijomis, gyventojais ir tais, kurie veikia toje teritorijoje, 
ir sudaromos galimybės kurti partnerystę.

Be to, yra tam tikrų ypač opių temų, kurioms reikėtų skirti ypatingą dėmesį. Be kita ko, 
priemiesčių problemos, kurios daugeliu požiūrių yra labai paplitusios, bet šiuo metu 
išryškintos bendresnių krizės padarinių, turi būti skubiai sprendžiamos visoje miesto 
struktūroje ir tuo pačiu metu šios problemos yra vienas svarbiausių uždavinių miestams ir 
Europos institucijoms. Reikia iš naujo atkreipti dėmesį į priemiesčius ir jų gyventojus, 
vengiant politikos „iš viršaus į apačią“ metodų, kuriems, žlugus žalumoje stovinčių didelių 
pastatų utopijai, kuri pavirto cementinių blokų, grėsmingai supančių senamiestį, košmaru, gali 
būti smarkiai priešinamasi. Priemiesčius pavyks atgaivinti tuomet, kai jie nebus priešinami su 
miesto centru: jei pavyktų miestą atkeldinti į priemiesčio rajonus, priemiesčiai galėtų tapti 
naujo socialinės ir ekonominės plėtros modelio pagrindu. Tokiu būdu būtų išvengta ir naujų 
teritorinės segregacijos procesų, kurie yra socialinės poliarizacijos pasekmė, galinčių prisidėti 
prie uždarų subkultūrų, kurios gali priešiškai elgtis su likusia visuomenės dalimi, 
formavimosi.

Vadovaujantis Leipcigo chartijoje, Toledo deklaracijoje ir 2020 m. teritorinėje darbotvarkėje 
bei 5-ajame pranešime dėl sanglaudos politikos, numatytais prioritetais ir pagrindiniais 
tikslais, reikia dar kartą pabrėžti, kad svarbu stiprinti būsimosios sanglaudos politikos 
teritorinį aspektą. Norint geriau įgyvendinti pagrindinius strategijos „Europa 2020“ tikslus, jų 
reikia siekti taikant integruotą, nuoseklų ir globalų metodą įtraukiant visus sektorius, 
administracijos lygmenis ir teritorijas. Siekiant laikytis šio metodo, nustatytos koordinavimo 
priemonės turės būti papildytos lanksčiomis priemonėmis siekiant užtikrinti teritorinio ir 
administracinio lygmens, o taip pat įvairių sektorių, kuriems aktuali miestų plėtra, dialogą ir 
bendradarbiavimą.

Menkas dėmesys miesto teritorijoms - tai viena iš pagrindinių silpnų vietų, kurios sutrukdė 
visapusiškai įgyvendinti Lisabonos strategijos tikslus regionų ir teritorijų plėtros bei 
vienodinimo srityje. Taigi, vietos plėtros modelis gali tapti būsimosios sanglaudos politikos 
privalumu, nes jį taikant galima sutelkti lemiamus veiksnius, įskaitant vietos gyventojų 
kompetenciją ir motyvaciją, ir paskatinti pasirinkti geriausius sprendimus ir nuosekliausias, 
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veiksmingiausias ir ekonominiu požiūriu efektyviausias priemones. Be to, skatinant 
demokratinį ir pilietinį dalyvavimą renkantis sanglaudos politikos priemones, bus galima 
užtikrinti didelį Sąjungos paramos matomumą, taip pat ES srityse, kuriose kyla sudėtingiausių 
problemų ir dėl kurių nuolat kyla euroskepticizmo grėsmė, kuri pernelyg dažnai yra susijusi 
su rasizmo ir ksenofobijos reiškiniais. Reikia atlikti tikrą tinkamą vertinimą sanglaudos 
politikos priemonių, kurias taikant, daugiausia dalyvaujant miesto teritorijoms, būtų ne tik 
maksimaliai pasiekti rezultatai ir tikslai, bet ir sukurtas Sąjungos institucijų konsensusas bei 
europinė dvasia, kuri padėtų įveikti ardančias tendencijas, kurios išryškėjo įvykus ekonominei 
krizei.


