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Europai reikalinga 
strategija, kad 
įveikę krizę būtume 
stipresni ir 
galėtume spręsti 
ilgalaikius 
uždavinius.

Krizė apsunkino užduotį ateityje užtikrinti ekonomikos augimą. 
Mūsų augimo potencialas per krizę sumažėjo perpus. Kyla 
pavojus, kad dėl netikrumo, vangios paklausos ir finansavimo 
trūkumo perniek nueis daug investicijų planų, gabumų ir idėjų. 
Europos laukia aiškus, tačiau sunkus pasirinkimas. Europos 
valstybės turi kartu spręsti neatidėliotiną ekonomikos 
atgaivinimo uždavinį bei ilgalaikius uždavinius, atkurti 
konkurencingumą, didinti našumą ir pakloti pamatus ES 
gerovei. Mums reikalinga strategija, kad ES ūkis taptų 
pažangus, tvarus ir integracinis, taip pat būtų užtikrintas aukštas 
užimtumo, našumo ir socialinės sanglaudos lygis. Tokia turėtų 
būti strategija „Europa 2020“.

Ką siūlo Komisija? Įvertinusi Lisabonos strategiją, 2010 m. kovo 3 d. Europos 
Komisija patvirtino savo pasiūlymą1 dėl strategijos „Europa 
2020“. Komisija iškelia tris vienas kitą papildančius prioritetus 
–  pažangų, tvarų ir integracinį augimą ir siūlo septynias 
pavyzdines iniciatyvas2, kuriomis būtų skatinama pažanga 
kiekvienoje prioritetinėje srityje. Komisija taip pat siūlo penkis 
pagrindinius tikslus3, kad būtų galima nustatyti, ką ES nori 
pasiekti iki 2020 m., ir būtų galima stebėti pažangą. Siekiant 
užtikrinti, kad kiekviena valstybė narė strategiją „Europa 2020“ 
pritaikytų prie savo konkrečios padėties, šiuos ES tikslus 
reikėtų paversti nacionaliniais tikslais ir gairėmis. Siekiant laiku 
ir veiksmingai įgyvendinti šią strategiją, reikės tvirto valdymo 
pagrindo ir daugiau dėmesio šalių pažangai stebėti.

Parlamentas 
palankiai vertina 
bendruosius 
tikslus, tačiau 
kritiškai vertina 
pagrindinius 
aspektus.

Europos Parlamentas palankiai įvertino4 Komisijos pasiūlymą 
dėl strategijos „Europa 2020“, nes jame aptarti daugelis 
ankstesnės Lisabonos strategijos trūkumų. Tačiau Parlamentas 
taip pat išreiškė nusivylimą pagrindiniais 2010 m. kovo 26 d. 
Europos Vadovų Tarybos patvirtintos strategijos aspektais, 
paragino Europos Vadovų Tarybą pasimokyti iš esamos krizės 
klaidų ir nustatyti iš tiesų įžvalgią, plataus užmojo ir nuoseklią 
strategiją5. Visų pirma Parlamentas perspėjo dėl bendrųjų 

                                               
1 COM(2010)2020.
2 „Inovacijų sąjunga“, „Judus jaunimas“, „Europos skaitmeninė darbotvarkė“, „Tausiai iö teklius naudojanti 
Europa“, „Globalizacijos erai pritaikyta pramonės politika“, „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“  
ir „Europos kovos su skurdu planas“.
3 75 % 20–64 amžiaus žmonių turėtų dirbti; 3 % ES BVP turėtų būti investuojami į MTTP; turėtų būti 
įgyvendinti „20/20/20“ klimato ir energetikos tikslai (įskaitant išmetamų teršalų mažinimą 30 %, jei tam yra 
tinkamos sąlygos); mokyklos nebaigiančių asmenų dalis turėtų būti nedidesnė kaip 10 %, mažiausiai 40 % 
jaunesnės kartos atstovų turėtų turėti aukštąjį išsilavinimą; ant skurdo ribos turėtų būti 20 mln. žmonių mažiau.
4 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl strategijos „Europa 2020“ (P7_TA(2010)0053).
5 2010 m. birželio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl strategijos „Europa 2020“ (P7_TA(2010)0223).
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strategijos „Europa 2020“ turinio elementų, kaip antai 
pagrindinių tikslų, pavyzdinių pasiūlymų, kurie yra ne kas kita, 
kaip veiksmų planai, kliūčių ir rodiklių. Pranešėjas visiškai 
pritaria šioms kritinėms pastaboms. Komisijos biudžeto 
peržiūros dokumente nenurodyta, kaip įvairios politikos 
strategijos būtų išskirstytos pagal skirtingus strategijos „Europa 
2020“ tikslus ir net tai, ar horizontaliosios politikos strategijos 
(t. y. BŽŪP, sanglaudos politika) būtų priskirtos prie kelių 
tikslų. Tai yra itin svarbu siekiant sukurti kitos daugiametės 
finansinės programos (DFP) struktūrą ir užtikrinti jos vidinį 
lankstumą.

Strategijos 
„Europa 2020“ 
įgyvendinimas –  
tai susiję ne tik su 
išlaidomis. 
Optimalus politikos 
strategijų derinys.

Strategija „Europa 2020“ susijusi ne tik su išlaidomis; tai net ir 
ne svarbiausias su šia strategija susijęs klausimas. Siekiant 
pašalinti kliūtis ir įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ tikslus 
reikia pasitelkti visas ES lygmens priemones, būtent bendrąją 
rinką. Kiekvienu atveju reikėtų įvertinti, kokiu politikos 
strategijų deriniu būtų geriausia siekti nustatytų tikslų: teisės 
aktais, koordinavimu, išlaidomis ar jų deriniu. Jeigu būtų 
pagrįstas sprendimas pasinaudoti finansavimu, turėtume laikytis 
subsidiarumo (atsižvelgdami į tai, kas tai gali padaryti 
geriausiai) ir proporcingumo (vadovaujantis išlaidų programos 
modeliu, kurį taikant būtų galima pasiekti numatytų rezultatų 
optimaliu būdu) principų.

Būtinybė užtikrinti 
ES ir nacionalinių 
biudžetų sąveiką.

Strategijoje „Europa 2020“ nustatyti įsipareigojimai ir ES, ir, 
visų pirma, valstybėms narėms. Siekiant rezultatų, būtina 
aiškiai ir suderintai nustatyti ES, nacionalinio, regionų ir vietos 
lygmenų valdžios institucijų uždavinius, išteklius ir pareigas. 
ES biudžetas sudaro tik 2 % visų Europos viešųjų išlaidų. Todėl 
būtina didžiąją investicijų dalį gauti iš nacionalinių biudžetų ir 
– užtikrinus tinkamas paskatas ir palankias pagrindines sąlygas 
– iš privačiojo sektoriaus. Lygiai taip pat būtina siekti geresnės 
ES ir nacionalinio lygmens išlaidų sąveikos. Nors ES ir 
valstybės narės savo politikos strategijas koordinuoja įvairiomis 
oficialiomis (pvz., vadovaudamosi bendrosios ekonominės 
politikos gairėmis, taikydamos atvirąjį koordinavimo metodą) ir 
netiesioginėmis priemonėmis, biudžetų sąveika retai 
įgyvendinama1. Naujosios ekonominės ir biudžeto politikos 
koordinavimo priemonės (vadinamojo Europos semestro) turėtų 
pakakti pageidaujamai biudžetų sąveikai pasiekti. 
Vadovaudamosi šiuo nauju šešių mėnesių ciklu, valstybės narės 
balandžio mėn. peržiūrės savo vidutinės trukmės biudžeto 
strategijas ir kartu parengs nacionalines reformų programas. 

                                               
1 Parlamento užsakyto tyrimo duomenimis, išskyrus kai kurias išimtis, daugiausia pasitaikančias regioninės 
politikos srityje, nacionaliniuose biudžetuose tik retais atvejais numatoma padėti siekti Lisabonos arba kitų ES 
strategijų tikslų.
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Birželio ir liepos mėn., prieš valstybėms narėms baigiant 
sudaryti kitų metų biudžetą, Europos Vadovų Taryba ir Taryba 
pateiks rekomendacijas dėl politikos priemonių. Savo vidutinės 
trukmės biudžeto strategijose valstybės narės turėtų nurodyti, 
kaip numatoma prisidėti prie įvairių strategijoje „Europa 2020“ 
nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo. Jos taip pat turėtų 
pateikti informaciją, kaip panaudojo nacionalinių ir ES biudžetų 
lėšas, siekdamos įvairių strategijos „Europa 2020“ tikslų1. 
Komisija turėtų pasinaudoti šia vertinga informacija, kad galėtų 
parengti tikslesnes finansinio programavimo priemones ir 
skatinti valstybes nares keistis geriausia patirtimi ir politikos 
patirtimi.

ES biudžetas –. 
palyginti su 
nacionaliniais 
biudžetais mažas, 
bet reikšmingas 
sverto poveikis.

Nepaisant to, kad daugelį ES tikslų galima pasiekti 
koordinuojant teisės aktus arba politikos strategijas, 
Parlamentas pabrėžė2, kad nors didžiąją biudžeto išteklių dalį 
turėtų skirti valstybės narės, įgyvendinant šią strategiją ES 
biudžetas, dėl jo įtakos telkiant ir koordinuojant lėšas, turi 
atlikti svarbiausią vaidmenį, ir jis turėtų būti naujos kartos 
išlaidų programų vertinimo pagrindas.

Dabartiniame 
biudžete 
nepakankamai 
atsižvelgta į 
strategiją „Europa 
2020“.

Parlamentas jau atkreipė dėmesį3, kad dabartinis biudžetas 
nepakankamai atitinka finansinius poreikius, susijusius su kova 
su XXI amžiaus iššūkiais. Atsižvelgiant į programas, kuriomis, 
Komisijos teigimu, padedama įgyvendinti skirtingas strategijos 
„Europa 2020“ pavyzdines iniciatyvas,4 tik 43 % pirminiame 
2011 m. biudžeto projekte numatytų išlaidų (išskyrus 
administracines išlaidas) bus prisidėta prie strategijoje „Europa 
2020“ nustatytų tikslų įgyvendinimo. Iš Komisijos pateiktos 
duomenų analizės matyti, kad: 
- jos nuomone, tik 1a („Vidaus politika“, 86 %) ir 1b 

(„Sanglaudos politika“, ) išlaidų kategorijomis prisidedama 
prie strategijos „Europa 2020“ tikslų įgyvendinimo;

- Komisijos nuomone, 2 išlaidų kategorijoje („Gamtos
ištekliai“) numatytomis su rinka susijusiomis išlaidomis ir 
tiesiogine pagalba (73,5 % šios išlaidų kategorijos lėšų) 
neprisidedama prie strategijos „Europa 2020“ 
įgyvendinimo; 

- daugiausia lėšų (60 % visų su „Europa 2020“ susijusių 

                                                                                                                                                  
1 P7_TA (2010) 0223.
2 P7_TA (2010) 0191.
3 P7_TA (2010) 0053.
4 Rugpjūčio 20 d. J. Lewandowski laiškas S. E. Jedrzejewskai dėl strategijos „Europa 2020“ finansavimo ES 
2011 m. biudžete.



DT\851775LT.doc 5/15 PE454.602v01-00

LT

išlaidų) įgyvendinant tris strategijos „Europa 2020“ tikslus 
numatyta 1b išlaidų kategorijoje („Sanglaudos politika“). 
Todėl sanglaudos politika laikoma pagrindine strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimo priemone;

- Komisijos nuomone, vertinant ir absoliučius, ir santykinius 
aspektus, 3a („Laisvė, saugumas ir teisingumas“), 3b 
(„Pilietybė“) ir 4 („Išorės santykiai“) išlaidų kategorijomis 
tik labai nežymiai prisidedama prie strategijos „Europa 
2020“ įgyvendinimo.

Pranešėjas gana skeptiškai vertina tai, kaip Komisija pasirinko 
išlaidų programas, kuriomis, jos nuomone, prisidedama arba 
neprisidedama prie strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo, ir 
ragina Komisiją paaiškinti kriterijus, kuriais remiantis tai buvo 
padaryta. 
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Strategija „Europa 
2020“ turėtų būti 
pagrindinis, bet ne 
vienintelis politikos 
orientyras rengiant 
kitą DFP.

Atsižvelgdamas į komitete įvykusias diskusijas, pranešėjas daro 
išvadą, kad „Europa 2020“ yra ta politikos strategija, kuria 
reikėtų vadovautis rengiant DFP po 2013 m. Nepaisant to, 
pranešėjo nuomone, strategijos ‚Europa 2020“ nevertėtų laikyti 
integracine visas ES politikos sritis apimančia strategija. 
Vadovaujantis tokiu požiūriu, įgyvendinant šią strategiją būtų 
skiriama mažiau dėmesio ekonomikos augimui ir darbo vietoms 
ir būtų neįmanoma jos nuosekliai valdyti. Pranešėjas laikosi 
nuomonės, kad tokiose politikos srityse, kaip pilietybė, 
teisingumas, laisvė ir saugumas bei išorės santykiai 
įgyvendinamomis strategijomis siekiama kitų tikslų ir jų 
nereikėtų priskirti prie strategijos „Europa 2020“ uždavinių.

Reformuota BŽŪP 
ir sanglaudos 
politika turėtų būti 
strategijos 
„Europa 2020“ 
programos dalis.

Pranešėjas pritaria Europos Vadovų Tarybos išvadai1, kad 
„Strategija turės būti remiama visa bendra politika, įskaitant 
bendrą žemės ūkio politiką ir sanglaudos politiką“.
Įtraukti žemės ūkio ir sanglaudos politiką į strategijos „Europa 
2020“ programą gali būti sunkiausias uždavinys, tačiau jų 
indėlis siekiant sėkmingai įgyvendinti šią strategiją yra itin 
svarbus. Šiuo tikslu pranešėjas norėtų priminti Parlamento 
neseniai patvirtintas nuomones dėl BŽŪP2 ir sanglaudos3

politikos integravimo į strategijos „Europa 2020“ programą.

Sanglaudos 
politika 
svarbiausia 
siekiant „Europa 
2020“ tikslų

Iš 2011 m. biudžeto projekto analizės matyti, kad sanglaudos 
politika ir jos struktūriniai fondai yra pagrindinės įgyvendinimo 
priemonės, siekiant svarbiausio tikslo – pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo valstybėse narėse ir regionuose. Būtent 
todėl labai svarbu maksimaliai padidinti sanglaudos 
finansavimo pridėtinę vertę, pirmenybę teikiant pastangoms 

                                               
1 2010 m. kovo 25–26 d. Europos Vadovų Tarybos išvados.
2 P7_TA(2010)0223: „63. pažymi, kad BŽŪP reforma iki 2013 m. ir tvarios miškininkystės strategija turėtų būti 
vykdomos atsižvelgiant į strategiją „Europa 2020“; mano, kad turint tinkamą politikos sistemą ir pakankamai 
biudžeto lėšų, žemės ūkis ir miškininkystė gali atlikti svarbų vaidmenį įgyvendinant visą Europos ekonomikos 
atgaivinimo strategiją, taip pat šie sektoriai gali padėti užtikrinti ES ir pasaulio aprūpinimą maistu išsaugant 
kaimo kraštovaizdį, kuris sudaro 90 proc. ES teritorijos, užtikrinant darbo vietų kaimo vietovėse apsaugą, 
užtikrinant aplinkai teikiamą naudą ir gali būti labai svarbūs ieškant alternatyvių energijos šaltinių;“

3 P7_TA(2010)0223. „61. mano, kad stipri, gerai finansuojama ir visus Europos regionus apimanti sanglaudos 
politika turėtų visiškai derėti su strategija „2020 m. Europa“ ir kad ši politika, vykdoma taikant horizontalų 
metodą, yra išankstinė sąlyga siekiant sėkmingai įgyvendinti strategijos „2020 m. Europa“ tikslus ir pasiekti 
socialinę, ekonominę ir teritorinę sanglaudą; todėl ragina dar labiau supaprastinti įgyvendinimo taisykles tam, 
kad būtų lengviau jas naudoti, taip pat palengvinti atskaitomybę ir norint užtikrinti, kad jos labiau tiktų 
sprendžiant ateities uždavinius ir ekonominės krizės pavojus;“.
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šioje politikos srityje įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ 
tikslus ir atkakliam rezultatų siekimui.

Įtaka struktūrai Biudžeto, kuris savo struktūra ir pusiausvyra atitinka ES 
politikos prioritetus, teikiama nauda akivaizdi. Todėl geriausia 
būtų parengti biudžetą atsižvelgiant į strategijos „Europa 2020“ 
tikslus. Komisija pasiūlė struktūrą, sudarytą iš kiekvienam iš 
trijų strategijos „Europa 2020“ tikslų skirtų išlaidų 
subkategorijų. Tokiu suskirstymu būtų geriau atsižvelgiama į
politikos prioritetus ir kartu suteikiama galimybė geriau 
koordinuoti politikos strategijas, kuriomis prisidedama prie tų 
pačių tikslų įgyvendinimo, bei padidinti išlaidų subkategorijų 
lankstumą. Tačiau, jeigu tam tikros politikos strategijos (pvz., 
žemės ūkis ir sanglauda) būtų suskirstytos į kelis tikslus ir 
(arba) išlaidų subkategorijas, pagal šią struktūrą būtų sunku jas 
programuoti ir valdyti. Šį klausimą pranešėjas išsamiau aptars 
darbo dokumente dėl struktūros. 

Lankstumas 
būtinas

Jeigu strategijai iki 2020 m. būtų nustatytas koks nors 
reikalavimas, tai turėtų būti reikalavimas užtikrinti jos 
lankstumą. Nors galėtume teigti, kad tikslai, kuriais siekiama 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo, turėtų būti svarbūs 
iki 2020 m., to negalima pasakyti apie su šiais tikslais susijusius 
prioritetus ir veiklą. Fizikas Niels Bohr yra kartą pasakęs:  
prognozuoti visada sunku,  ypač ateitį. Parengti ES biudžetą 
atsižvelgiant į strategijos „Europa 2020“ tikslus bus pažangus 
uždavinys ne tik todėl, kad reikės iš naujo parengti pagrindines 
ES politikos strategijas atsižvelgiant į naujus tikslus, bet ir dėl 
to, kad šių tikslų turinys tikriausiai keisis. Kaip 2015–2016 m. 
daugiametėje finansinėje programoje po 2013 m. galėtume 
atsižvelgti į patirtį, įgytą atlikus strategijos „Europa 2020“ 
laikotarpio vidurio peržiūrą? Tik taikydami tinkamas lankstumo 
priemones.
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PRIEDAS
ATRINKTI ES INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DOKUMENTAI, SUSIJĘ SU STRATEGIJA 

„EUROPA 2020“

Šiame darbo dokumentą pagrindžiančiame priede pateiktos ištraukos iš naujausių Europos 
Parlamento rezoliucijų, Europos Vadovų Tarybos išvadų ir Regionų komiteto bei Ekonomikos 
ir socialinių reikalų komiteto nuomonių, susijusios su strategijos „Europa 2020“ įtaka 
daugiametei finansinei programai po 2013 m. Jie sugrupuoti pagal keturis aptartus 
horizontaliuosius klausimus. Nagrinėjami šie dokumentai:

Komisijos komunikatas dėl ES biudžeto peržiūros (COM (2010) 700) 
(COM3)
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/comm_en.htm

2010 m. spalio 19 d.

Komisijos komunikatas dėl regioninės politikos įnašo į pažangų augimą 
2020 m. Europoje (COM (2010) 553) (COM2)
1 http://ec.europa.eu/budget/reform/library/communication/com_2010_700_en.pdf

2010 m. spalio 6 d.

Europos Vadovų Tarybos išvados (EC2)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/115346.pdf

2010 m. birželio 
17 d.

Europos Parlamento rezoliucija dėl strategijos „Europa 2020“ (EP5)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0223+0+DOC+XML+V0//EN

2010 m. birželio 
16 d.

Europos Parlamento rezoliucija dėl Bendrijos inovacijų politikos peržiūros 
besikeičiančiame pasaulyje ES 2020 m. (EP4)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-
2010-0143+0+DOC+XML+V0//EN

2010 m. birželio 
15 d.

Regionų komiteto rezoliucija dėl Aktyvesnio vietos ir regionų valdžios 
institucijų dalyvavimo strategijoje „Europa 2020“ (COR)
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Documents/CdR 199-2010 fin EN.doc

2010 m. birželio 
10 d.

Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos skaitmeninės darbotvarkės. 
„2015.eu“ (EP3)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-
2010-0066+0+DOC+XML+V0//EN

2010 m. gegužės 
25 d.

Europos Parlamento rezoliucija dėl sanglaudos politikos indėlio siekiant 
Lisabonos ir 2020 m. ES strategijos tikslų (EP2)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0191+0+DOC+XML+V0//EN

2010 m. gegužės 
20 d.

Europos Vadovų Tarybos išvados (EC1)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/113591.pdf

2010 m. kovo 6–
25 d.

Europos Parlamento rezoliucija dėl strategijos „ES 2020“ (EP1)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0223+0+DOC+XML+V0//EN

2010 m. kovo 10 d.

Komisijos komunikatas „2020 m. EUROPA. Pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija“ (COM (2010) 2020) (COM1)
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-
%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf

2010 m. kovo 3 d.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Lisabonos 
strategijos po 2010 m. (EESC)
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.news.10090

2009 m. lapkričio 
4 d.
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DAUGIAMETĖS FINANSINĖS PROGRAMOS PO 2013 M. IR STRATEGIJOS 
„EUROPA 2020“ DERĖJIMAS

Bendrieji aspektai
„Naujoviškoms finansavimo priemonėms, kad būtų pasiekti 2020 m. Europos strategijos 
tikslai, kurti Komisija siūlo šiuos veiksmus: iki galo išnaudoti galimybes didinti dabartinio ES 
biudžeto našumą ir veiksmingumą griežčiau nustatant prioritetus ir tinkamiau derinant ES 
išlaidas su 2020 m. Europos strategijos tikslais, kad būtų sprendžiama ES finansavimo 
priemonių (pvz., MTTP ir inovacijos, pagrindinės investicijos į tarpvalstybinių energijos ir 
transporto tinklų infrastruktūrą, mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančios technologijos) 
fragmentacijos problema. <...>;“ (COM1)

„Šiandien priimame naują darbo vietų kūrimo ir pažangaus, tvaraus ir integracinio 
ekonomikos augimo strategiją „Europa 2020“. Tai yra nuosekli sistema, kuria Sąjungai 
sudaromos sąlygos sutelkti visas priemones ir visų sričių politiką, o valstybėms narėms –
imtis ryžtingesnių koordinuotų veiksmų. Ja bus skatinama vykdyti struktūrines reformas.
Dabar turi būti pabrėžiamas įgyvendinimas, o mes vadovausime šiam procesui ir jį stebėsime.
Per ateinančius mėnesius toliau diskutuosime, kaip pasitelkiant konkrečių sričių politiką 
atverti ES ekonomikos augimo potencialą, pradedant inovacijų ir energetikos sričių politika;“
(EC2)

„5. g) Strategija turės būti remiama visa bendra politika, įskaitant bendrą žemės ūkio politiką 
ir sanglaudos politiką. Svarbus įnašas į šią naująją strategiją bus tvarus, produktyvus ir 
konkurencingas žemės ūkio sektorius, atsižvelgiant į ekonomikos augimo ir užimtumo 
potencialą kaimo vietovėse, tuo pačiu užtikrinant sąžiningą konkurenciją. Europos Vadovų 
Taryba pabrėžia, kad svarbu skatinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą, taip pat 
kurti infrastruktūrą, siekiant sėkmingai įgyvendinti naująją strategiją.“ (EC1)

„25. pripažįsta, kad ES biudžetas turi vaidinti pagrindinį vaidmenį siekiant ES 2020 m. 
strategijos tikslų; <...>“ (EP2)

„33. mano, kad dabartinis biudžetas nepakankamai atitinka finansinius poreikius, susijusius 
su kova su XXI amžiaus iššūkiais; ragina Komisiją pateikti ryžtingą pasiūlymą, kuriuo būtų 
siekiama, kad strategija „ES 2020“ taptų sėkminga;“ (EP1)

„3.9.1. Pertvarkyti ES biudžetą atsižvelgiant į Lisabonos strategiją. Apskritai būtina iš naujo 
įvertinti su Lisabonos strategija susijusių politikos sričių finansavimą ir jį nukreipti į tokias 
sritis kaip moksliniai tyrimai ir konkurencingumas, aplinkosauga ir klimatas, investicijos į 
tvarų energijos naudojimą, veiksmingos viešosios išlaidos, skirtos ekonomikos augimui 
palankiai aplinkai kurti, aktyvi darbo rinkos politika, šeiminio ir profesinio gyvenimo 
derinimas, sanglauda, skurdo prevencija ir naujų bei aukštos kokybės darbo vietų kūrimas.
Turint tai omenyje, diskusijos dėl ES biudžeto reformos, susijusios su Lisabonos strategija, 
turėtų atsispindėti ir būsimoje finansinėje programoje 2014–2020 m. Be to, norint 
veiksmingai įgyvendinti Europos tikslus, būtina, kad diskusijose dėl struktūrinės ir sanglaudos 
politikos finansavimo po 2013 m. didesnis dėmesys būtų skiriamas regioniniam aspektui.“
(EESC)
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Bendra žemės ūkio politika
„9. apgailestauja, kad pradiniame pasiūlyme dėl „ES 2020“ strategijos nebuvo paminėtas 
žemės ūkio sektorius, nepaisant žemės ūkio potencialo aktyviai prisidėti prie pagrindinių 
problemų, kilsiančių ateityje, sprendimo; mano, kad turint tinkamą politikos sistemą ir 
pakankamai biudžeto lėšų, žemės ūkis ir miškininkystė gali atlikti svarbų vaidmenį 
įgyvendinant visą Europos strategiją, kuri skiriama ekonomikos atgaivinimui užtikrinti ir su 
klimato kaita susijusiems tikslams pasiekti, taip pat šie sektoriai gali padėti užtikrinti ES ir 
pasaulio aprūpinimą maistu, augimą ir darbo vietų kūrimą;“ (EP1)

„63. pažymi, kad BŽŪP reforma iki 2013 m. ir tvarios miškininkystės strategija turėtų būti 
vykdomos atsižvelgiant į strategiją „2020 m. Europa“; mano, kad turint tinkamą politikos 
sistemą ir pakankamai biudžeto lėšų, žemės ūkis ir miškininkystė gali atlikti svarbų vaidmenį 
įgyvendinant visą Europos ekonomikos atgaivinimo strategiją, taip pat šie sektoriai gali 
padėti užtikrinti ES ir pasaulio aprūpinimą maistu išsaugant kaimo kraštovaizdį, kuris sudaro 
90 proc. ES teritorijos, užtikrinant darbo vietų kaimo vietovėse apsaugą, užtikrinant aplinkai 
teikiamą naudą ir gali būti labai svarbūs ieškant alternatyvių energijos šaltinių;“ (EP5)

Sanglaudos politika
„Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda liks 2020 m. Europos strategijos pagrindu, kad 
būtų sutelktos visos jėgos ir gebėjimai strategijos tikslams įgyvendinti. Sanglaudos politika ir 
struktūriniai fondai yra patys savaime svarbūs ir kartu yra pagrindinės priemonės pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo prioritetiniams tikslams valstybėse narėse įgyvendinti.“
(COM1)

„25. <...> mano, kad dėl savo strategiškumo, griežtų ir privalomų sąlygų, specialiai 
pritaikytų intervencijų, stebėsenos ir techninės paramos, sanglaudos politika yra veiksminga 
ir efektyvi 2020 m. ES strategijos įgyvendinimo priemonė;“ (EP2)

„28. pabrėžia, kad stipri, gerai finansuojama ir visus Europos regionus apimanti sanglaudos 
politika turi būti pagrindinė sudedamoji ES 2020 m. strategijos dalis; mano, kad ši politika, 
vykdoma taikant horizontalų metodą, yra išankstinė sąlyga siekiant sėkmingai įgyvendinti 
2020 m. ES strategijos tikslus ir pasiekti ES socialinę, ekonominę ir teritorinę sanglaudą;
atmeta visus bandymus iš naujo nacionalizuoti sanglaudos politiką ir prašo užtikrinti, kad per 
ES biudžeto peržiūrą regioninis aspektas būtų visapusiškai remiamas;“ (EP2)

„30. pabrėžia, kad sanglaudos politika nėra pavaldi ES 2020 m. strategijai; pabrėžia, kad 
nors sanglaudos politikos prioritetai turėtų būti derinami su 2020 m. ES strategijos tikslais, 
turėtų būti numatytas pakankamas lankstumas siekiant atsižvelgti į regionų ypatybes ir padėti 
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silpnesniems regionams ir tiems, kuriems labiau reikia pagalbos, įveikti jų socialinius ir 
ekonominius sunkumus, gamtines kliūtis bei sumažinti skirtumus;“ (EP2)

„37. vis dėlto mano, kad Sąjunga ir toliau turėtų naudoti Sanglaudos fondą ir struktūrinius 
fondus kaip pagrindines finansavimo priemones, kurios naudojamos taikant nusistovėjusius ir 
veiksmingus metodus; mano, kad būtina įsteigti naujus atskirus tam tikroms sritims skirtus 
fondus siekiant 2020 m. ES strategijos tikslų, ir mano, kad jie turėtų būti įtraukti į sanglaudos 
ir kaimo plėtros politiką;“ (EP2)

„2. pabrėžia, kad sanglaudos politika, kurios esmė – decentralizacija ir daugiapakopis 
valdymas, yra vienintelė Europos Sąjungos politikos grandis, siejanti strategijos „Europa 
2020“ tikslus ir naujus vietos ir regionų valdžios institucijoms tenkančius iššūkius, tačiau jai 
reikalingas pakankamas finansavimas. Todėl labai svarbu, kad įgyvendinant sanglaudos 
politiką toliau būtų siekiama tvaraus ekonomikos augimo, socialinės aprėpties, užimtumo 
tikslų, sprendžiama klimato kaitos problema ir užtikrinama viešųjų paslaugų teikimo kokybė 
bei veiksmingumas;“ (COR)

Išorės aspektas
„5. h) Strategijoje bus numatytas tvirtas išorės aspektas, siekiant užtikrinti, kad būtų 
naudojami ES instrumentai ir politikos priemonės mūsų interesams ir pozicijoms propaguoti 
pasaulio arenoje, dalyvaujant atvirumo ir sąžiningumo principais grindžiamose pasaulio 
rinkose.“ (EC2)

„64. pabrėžia, kad strategijoje „2020 m. Europa“ turėtų būti daugiau dėmesio skiriama 
išorės aspektui; ragina Komisiją laikytis platesnio ir išsamesnio požiūrio vykdant išorės 
veiksmus pagal ES vystymosi politikos darnos koncepciją; ragina Komisiją savo prekybos 
strategiją panaudoti strategijoje „2020 m. Europa“ siekiant skatinti pagrindines ES vertybes, 
pvz., pagarbą žmogaus teisėms, demokratiją, teisinę valstybę ir pagrindines teises bei 
aplinkos apsaugą;“ (EP5)

PRIORITETŲ NUSTATYMAS

„41. mano, kad ES turi imtis didelių ekonomikos projektų, pavyzdžiui: tikrojo Europos 
energetikos tinklo, Galileo projekto baigimo, plataus ekologiškos technologijos taikymo, 
įskaitant nuolatinį ES pastatų renovavimą, „e- sveikatą“ ir pastangas gerinti ir atnaujinti 
informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūrą;“ (EP1)

„21. ragina Europą atidžiau pažvelgti į finansavimo inovacijas ir užkirsti kelią dabartiniam 
fragmentiškumui ir trumparegiškumui; mano, kad pakankamas finansavimas yra neatsiejama 
inovacijų plėtros dalis, todėl iš ES biudžeto inovacijoms reikėtų skirti daug daugiau lėšų;
ragina į tai atsižvelgti atliekant būsimą dabartinės finansinės programos peržiūrą bei 
planuojant 2014–2020 m. finansinę programą; <...>“ (EP4)

„26. pabrėžia, kad Europa turėtų būti itin pažangi interneto technologijų ir mažai anglies 
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dioksido išskiriančių informacinių ir ryšių technologijų (IRT) vystymo srityje; siūlo kitoje 
finansinėje programoje ES IRT tyrimams numatyti dvigubai daugiau lėšų;“ (EP4)

„50. <...> siūlo padvigubinti ES informacijos ir ryšių technologijų tyrimams skiriamą 
biudžetą, o IRT diegimui skiriamą biudžetą rengiant kitą finansinę programą padidinti keturis 
kartus;“ (EP3)

„19. pabrėžia, kad vykdant pagrindinius mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros projektus, 
investuojant į pagrindinę energetikos infrastruktūrą, įgyvendinant naujus ES įgaliojimus 
kosminės erdvės politikoje ir ES naujovių politiką reikia užtikrinti tvirtą, patikimą ir ilgalaikę 
ES finansinę paramą, jei norima įgyvendinti pagrindinius Sąjungos 2020 m. tikslus;“ (EP5)

„29. <...> ragina Komisiją padidinti visą moksliniams tyrimams ir naujovėms skiriamą 
Bendrijos biudžeto finansinį paketą;“ (EP5)

„50. pažymi, kad siekiant spręsti su klimato kaita susijusius uždavinius iki 2020 m. ir vėliau 
bus reikalingos didelės investicijos į energetikos infrastruktūrą, įskaitant investicijas, 
reikalingas modernizuoti Europos energetikos tinklus, kurti tikruosius Europos energetikos 
pažangiuosius ir bendruosius tinklus, žaliuosius koridorius, sąveikas, užbaigti projektą 
„Galileo“, vykdyti projektus, susijusius su ekologiškomis technologijomis, e. sveikata, 
transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) programa ir laisvomis bei lygiomis galimybėmis 
naudotis IRT ir plačiajuosčiu ryšiu;“ (EP5)

„55. primena reikalavimą užtikrinti tinkamą finansavimą, siekiant remti ekologiškos, tvarios 
ir efektyvios mažai anglies dioksidu aplinką teršiančios energetikos technologijas, kurio sumą 
iš viso turėtų sudaryti iš ES biudžeto nuo 2010 m. skiriami ne mažiau kaip 2 mlrd. EUR per 
metus, neįskaitant lėšų, numatytų pagal Septintąją bendrąją programą ir Konkurencingumo ir 
inovacijų bendrąją programą; <...>“ (EP5)

„49. <...> taigi ragina Komisiją ir valstybes nares energijos vartojimo efektyvumą padaryti 
pagrindiniu ES darbotvarkės prioritetu, taip pat jį laikyti prioritetu skiriant biudžetą;“ (EP5)

„51. pažymi, kad Sąjunga turi veiksmingiau investuoti į transporto infrastruktūrą, pvz., į 
transeuropinį transporto tinklą TEN-T, skatinti darbo vietų kūrimą, gerinti socialinę ir 
teritorinę sanglaudą ir kurti tvarią ir tarpusavyje susijusią transporto sistemą; ragina skatinti 
transporto rūšių sąveiką ir pažangų logistikos naudojimą, nes norint dekarbonizuoti 
transporto sektorių ir užtikrinti jo tvarumą reikės diegti naujovėms, naujas technologijas ir 
skirti finansinių išteklių;“ (EP5)

„34. pabrėžia, kad Parlamentas taip pat nustatė jaunimą pagrindiniu prioritetu 2011 m. 
biudžetui ir aiškiai išreiškė savo siekį skirti finansinę paramą visoms pagrindinėms 
programoms šioje srityje;“ (EP5)

NACIONALINIŲ BIUDŽETŲ PAPILDOMUMAS

„19. mano, kad valstybės narės turėtų nurodyti, kaip jos naudojasi ES lėšomis, siekdamos 
įvairių „ES 2020“ strategijos tikslų <...>;“ (EP1)
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„55. <...> taigi ragina Komisiją ir valstybes nares skubiai parengti išteklių, kuriuos jos 
įsipareigos užtikrinti, skyrimo tvarkaraštį, siekiant užtikrinti, kad lėšos būtų skiriamos nuo 
2010 m. įvairioms Europos strateginio energetikos technologijų plano ir papildomoms 
iniciatyvoms;“ (EP5)

IŠLAIDŲ KOKYBĖ

„Ilgalaikiai augimo prioritetai taip pat turės būti įtraukti į ES daugiametę finansinę 
struktūrą. Prioritetus, dėl kurių bus susitarta, Komisija ketina įtraukti į pasiūlymus dėl kitos 
daugiametės finansinės struktūros, kuri bus rengiama kitais metais. Turėtų būti diskutuojama 
ne tik apie skiriamų lėšų dydį, bet ir apie tai, kaip turėtų būti parengtos skirtingos 
finansavimo priemonės – struktūriniai fondai, žemės ūkio ir kaimo plėtros fondai, mokslinių 
tyrimų bendroji programa, konkurencingumo ir inovacijų programa – 2020 m. Europos 
strategijos tikslams įgyvendinti, kad poveikis būtų maksimalus, būtų užtikrintas efektyvumas ir 
ES pridėtinė vertė. Svarbu rasti būdų ES biudžeto poveikiui padidinti – net ir menkai 
padidinus poveikį, tinkamai paskirtos lėšos galėtų paskatinti grandininę reakciją.“ (COM1)

„19. mano, kad <...> ES finansavimas turėtų priklausyti nuo rezultatų ir atitikties „ES 2020“ 
strategijos tikslams;“ (EP1)

„6. kritiškai vertina tai, kad stinga bendro sanglaudos išlaidų poveikio regioninei plėtrai 
vertinimo; ragina Komisiją įvertinti lėšų iš struktūrinių fondų skyrimo teritorinį poveikį 
Lisabonos strategijai ir nustatyti, ar ši sistema iš tikrųjų padeda siekti darnios ir nuoseklios 
regioninės plėtros;“ (EP2)

„32. mano, kad turėtų būti nustatyti aiškūs tikslai su MVĮ suderinamoms finansavimo 
priemonėms, siekiant garantuoti skaitmeninį sąveikumą ir prieinamumą, ir kad į juos turi būti 
aiškiai įtraukti ES ekologinių inovacijų tikslai;“ (EP5)

„40. pabrėžia, kad skelbiant viešuosius konkursus pagal Mokslinių tyrimų ir inovacijų 
iniciatyvas svarbu numatyti mažiausią MVĮ skirtą lėšų sumą, kuri atitiktų pagal Septintąją 
pagrindų programą nustatytus įsipareigojimus (15 proc. „Bendradarbiavimo“ programos 
lėšų);“ (EP4)

„46. mano, kad derėtų pritaikyti ES struktūrinių fondų lėšų paskirstymo taisykles siekiant 
atsižvelgti į poreikį skatinti inovacijas, kurios padeda sumažinti sąnaudas ir gerinti išteklių 
naudojimą;“ (EP5)

„30. pabrėžia, kad svarbu supaprastinti mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros finansavimą 
ir sumažinti biurokratizmą, kad žiniomis paremtos įmonės galėtų kuo labiau padidinti savo 
veiklos efektyvumą ir galėtų būti skatinamas naujų darbo vietų atsiradimas;“ (EP5)

„44. mano, kad gerinant paramos inovacijoms galimybes visada reikia numatyti mažesnę 
biurokratinę naštą paramos prašytojui; ragina Komisiją šalinti biurokratinę naštą iš naujo 
nustatant bendrosios programos procedūras ir sukuriant vartotojų tarybą;“ (EP4)
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