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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS 

dėl didesnio partnerių dalyvavimo ir matomumo užtikrinant Europos struktūrinių ir 

investicijų fondų veiksmingumą 

(2016/2304(INI)) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 174, 175 ir 177 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos 

socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir 

Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės 

plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų 

ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos 

reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (toliau – BNR)1, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. sausio 7 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 

Nr. 240/2014 dėl Europos struktūrinių ir investicinių fondų Europos partnerystės elgesio 

kodekso2, 

– atsižvelgdamas į 2017 m. vasario 16 d. Tarybos išvadas dėl komunikato „Investavimas į 

darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Kuo geriau panaudoti Europos struktūrinių ir 

investicijų fondų lėšas“3, 

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. vasario 16 d. rezoliuciją „Vėlavimas įgyvendinant ESI 

fondų veiksmų programas. Poveikis sanglaudos politikai ir tolesni veiksmai“4, 

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. gegužės 10 d. rezoliuciją dėl naujų teritorinio vystymosi 

priemonių 2014–2020 m. sanglaudos politikoje: integruota teritorinė investicija (ITI) ir 

bendruomenės inicijuota vietos plėtra (BIVP)5, 

– atsižvelgdamas į savo 2015 m. lapkričio 26 d. rezoliuciją dėl siekio supaprastinti 2014–

2020 m. sanglaudos politiką ir orientuoti ją į rezultatus6, 

– atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio 16 d. Tarybos išvadas dėl sanglaudos politikos ir 

Europos struktūrinių ir investicijų fondų rezultatų ir naujų elementų7, 

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Užtikrinant sanglaudos politikos matomumą: 

                                                 
1 OL L 347, 2013 12 20, p. 320. 
2 OL L 74, 2014 3 14, p. 1. 
3 Priimti tekstai, P8_TA(2017)0053. 
4 Priimti tekstai, P8_TA(2017)0055. 
5 Priimti tekstai, P8_TA(2016)0211. 
6 Priimti tekstai, P8_TA(2015)0419. 
7 http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/11/47244650399_lt.pdf. 
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informacijos ir komunikacijos taisyklės 2014–2020 m.“1, 

– atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjį Komisijos užsakymu Eurobarometro atliktą greitąją 

apklausą Nr. 423 „Kiek piliečiai žino apie ES regioninę politiką ir kaip ją vertina“2,  

– atsižvelgdamas į už regioninę ir miestų politiką atsakingo Komisijos nario Johanneso 

Hahno prašymu Luco van den Brandės 2014 m. spalio mėn. parengtą ataskaitą 

„Daugiapakopis valdymas ir partnerystė“3, 

– atsižvelgdamas į Europos Regionų komiteto 2016 m. komunikacijos planą „Regionų ir 

miestų ryšiai stiprina Europą“4, 

– atsižvelgdamas į 2016 m. liepos mėn. Komisijos užsakymu atliktą tyrimą „Partnerystės 

principo ir daugialypio valdymo įgyvendinimas 2014–2020 m. ESI fonduose“5,  

– atsižvelgdamas į programos „Interreg Europe“ sekretoriato pranešimą „Projekto 

komunikacijos strategijos kūrimas“6,  

– atsižvelgdamas į Lenkijos ekonomikos plėtros ministerijos užsakymu parengtą ataskaitą 

„Kokios naudos gauna ES-15 valstybės narės Višegrado ketverto šalyse įgyvendinant 

sanglaudos politiką?“7 (ataskaita parengta paskelbus naudos, kurios ES-15 valstybės 

narės gavo Višegrado ketverto šalyse pradėjus taikyti sanglaudos politiką, ex-post 

vertinimą ir prognozes);  

– atsižvelgdamas į 2014 m. kovos su skurdu asociacijų tinklo (angl. European Anti-

Poverty Network, EAPN) vadovą „Išklausyti piliečius: suinteresuotųjų subjektų 

dalyvavimo stiprinimas dėl veiksmingo sprendimų priėmimo. Gairės ES ir nacionalinio 

lygmens sprendimus priimantiems asmenims“8, 

– atsižvelgdamas į savo Vidaus politikos generalinio direktorato (B teminis skyrius. 

Struktūrinė ir sanglaudos politika) 2014 m. lapkričio mėn. tyrimą „Žinių apie Europą 

skleidimas savo piliečiams: dabartinė padėtis ir perspektyvos“, 

– atsižvelgdamas į savo Vidaus politikos generalinio direktorato (B teminis skyrius. 

Struktūrinė ir sanglaudos politika) 2016 m. balandžio mėn. informacinį pranešimą 

„Tyrimas Regioninės plėtros komitetui: DFP laikotarpio vidurio peržiūra ir sanglaudos 

politika“, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį, 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/brochures/2014/ensuring-the-visibility-of-

cohesion-policy-information-and-communication-rules-2014-2020. 
2 http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/67400.  
3 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/informing/dialog/2014/5_vandenbrande_report.pdf. 
4 http://cor.europa.eu/en/about/Documents/CoR-communication-plan-2016.pdf. 
5 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/studies_integration/impl_partner_report_en.pdf. 
6 http://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/events/Rotterdam/pdf/Designing_communication_strateg

y.pdf. 
7 https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/fdc8a04e-590d-47ac-9213-760d4ac76f75/V4_EU15_manazerske-

shrnuti.pdf?ext=.pdf. 
8 http://www.eapn.eu/images/stories/docs/EAPN-position-papers-and-reports/2014-eapn-handbook-Give-a-

voice-to-citizens-Guidelines-for-Stakeholder-Engagement.pdf. 
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– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą, taip pat į Biudžeto ir 

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetų nuomones (A8-0000/2017), 

A. kadangi sanglaudos politika reikšmingai prisidėta prie ekonomikos augimo ir darbo 

vietų kūrimo bei skirtumų tarp ES regionų mažinimo; 

B. kadangi ES pagal sanglaudos politiką skirtos lėšos turėjo bendrą teigiamą poveikį 

ekonomikai ir piliečių gyvenimui, bet ne visada pakankamai gerai pranešta apie 

rezultatus ir vis dar trūksta informuotumo apie teigiamus sanglaudos politikos 

finansavimo padarinius; 

C. kadangi turėtų būti aiški sąsaja tarp kiekvienai valstybei narei skiriamų lėšų lygio ir 

informuotumo apie vietines ES finansuojamas programas; 

D. kadangi daugiapakopio valdymo modeliu, pagal kurį labiau koordinuojami viešojo 

sektoriaus institucijų, ekonominių ir socialinių partnerių bei pilietinės visuomenės 

veiksmai, galima efektyviai prisidėti prie to, kad būtų geriau informuojama apie ES 

politikos tikslus ir rezultatus; 

E. kadangi viešosios politikos priemonėms suteikiant atskaitomybės ir teisėtumo, kuriant 

bendros atsakomybės už sprendimų priėmimą pojūtį, ypač svarbu nuolat palaikyti 

dialogą su pilietine visuomene ir skatinti ją dalyvauti; 

F. kadangi didinant ESI fondų matomumą galima prisidėti prie supratimo apie sanglaudos 

politikos veiksmingumą pokyčių ir susigrąžinti piliečių pasitikėjimą ir domėjimąsi 

Europos projektu; 

G. kadangi reikėtų daugiau informacijos teikimo ir informavimo kanalų įvairinimo metodų; 

Bendrieji aspektai 

1. pabrėžia, kad sanglaudos politika, įgyvendinama pasitelkiant Europos struktūrinius ir 

investicijų fondus (ESI fondus), yra viena pagrindinių viešųjų augimo priemonių, kuria 

užtikrinamos investicijos į visus ES regionus ir padedama mažinti skirtumus bei 

skatinamas konkurencingumas ir augimas; 

2. kita vertus, pastebi, kad visuomenės informuotumas ir supratimas apie ES regioninės 

politikos veiksmingumą bėgant metams sumažėjo; pateikia nuorodą į 2015 m. rugsėjo 

mėn. Eurobarometro apklausą Nr. 423, kurios rezultatai rodo, kad vos daugiau nei 

trečdalis (34 proc.) europiečių tvirtina girdėję apie ES bendrai finansuojamus projektus, 

kuriais prisidedama prie gyvenimo kokybės jų gyvenamojoje vietoje gerinimo; 

3. pažymi, kad už pagal sanglaudos politiką vykdomų investicijų matomumo užtikrinimą 

ir toliau visų pirma turėtų būti atsakingos vietos ir regioninės valdžios institucijos, nes 

jos priartina Europą prie piliečių, ir todėl tokios institucijos laikytinos geriausiomis 

bendravimo su piliečiais sąsajomis; 

4. pažymi, kad siekiant politikai suteikti daugiau matomumo reikia vykdyti dvipusį 

informavimo ir bendravimo su partneriais procesą; be to, pabrėžia, kad susiduriant su 

didelėmis problemomis ir siekiant užtikrinti teisėtumą bei pasiūlyti veiksmingas 
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ilgalaikes išeitis, reikia, kad suinteresuotieji subjektai dalyvautų viešojo sektoriaus 

įstaigoms priimant sprendimus; 

5. šiomis aplinkybėmis pažymi, kad valstybės narės padarė nevienodą pažangą 

racionalizuodamos administracines procedūras ir didindamos vietos partnerių įtrauktį; 

Iššūkiai, į kuriuos reikia reaguoti 

6. nurodo, kad stiprėja euroskepticizmas ir prieš Europos Sąjungą nukreipta propaganda, 

todėl iškraipoma informacija apie Sąjungos politikos priemones; todėl pabrėžia, kad 

reikia nedelsiant sukurti informavimo strategiją, kuria būtų galima užtikrinti, jog 

piliečiams bus tiksliai pranešama apie tai, kaip Europos projektu prisidedama prie 

kylančios jų gyvenimo kokybės ir gerovės; 

7. pripažįsta, kad teisinėje sistemoje yra apribojimų tinkamam sanglaudos politikos 

matomumui užtikrinti; pažymi, kad dėl tokių apribojimų ne vienas suinteresuotasis 

subjektas informavimo apie apčiuopiamus rezultatus vis dar nelaiko prioritetu; itin 

apgailestauja dėl to, kad ESI fondų techninėje paramoje nėra specialaus informavimo 

paketo, todėl kyla neigiamas poveikis sklaidos proceso mastui ir kokybei; 

8. pakartoja, kad būtina užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp poreikio supaprastinti 

taisykles, kuriomis reglamentuojamas sanglaudos politikos įgyvendinimas bei poreikio 

ir toliau laikytis patikimo finansų valdymo ir tinkamai apie jį informuoti visuomenę; 

9. pažymi, kad itin svarbu skatinti atsakomybę dėl vykdomos politikos, siekiant užtikrinti, 

kad bus veiksmingai siekiama rezultatų ir apie tokius rezultatus veiksmingai 

informuojama; giria tai, kad partnerystės principu prisidedama prie Europos viešosios 

politikos priemonių įgyvendinimo (tai patvirtinta neseniai paskelbtame Komisijos 

tyrime), tačiau pažymi, kad vis dar gana nelengva sutelkti partnerius, nes jie yra labai 

skirtingi, be to, kartais kyla interesų konfliktų; 

10. taip pat primena, kad pagal sanglaudos politiką vykdomos investicijos yra ilgalaikės 

strateginės investicijos, todėl rezultatai ne visada pasiekiami greitai. Dėl to kyla žala 

priemonių matomumui, ypač palyginti su kitomis Sąjungos priemonėmis, pavyzdžiui, 

Europos strateginių investicijų fondu (ESIF); 

11. pažymi, kad žiniasklaida atlieka svarbų vaidmenį piliečiams teikiant informaciją apie 

ES reikalus; vis dėlto apgailestauja, kad žiniasklaida pagal ES sanglaudos politiką 

vykdomoms investicijoms skiria nedaug dėmesio; pažymi, kad reikia kurti informavimo 

strategiją, kuria galima atremti esamus informacinius iššūkius ir atsižvelgti į 

skaitmeninę pažangą bei įvairius skirtingus žiniasklaidos kanalus;  

Informavimo ir partnerių dalyvavimo gerinimas 2014–2020 m. laikotarpio antrojoje pusėje 

12. ragina Komisiją ir valstybes nares ES lygmeniu geriau koordinuoti ir padaryti 

prieinamesnes šiuo metu taikomas informavimo priemones, siekiant spręsti ES 

darbotvarkei poveikį turinčius klausimus; šiomis aplinkybėmis pabrėžia, kad svarbu 

informuoti apie tai, kaip įgyvendinant sanglaudos politiką pasiekiami konkretūs 

rezultatai, atsispindintys kasdieniame ES piliečių gyvenime; 
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13. palankiai vertina konkrečią informavimo veiklą, skirtą geriau informuoti apie vykdomos 

sanglaudos politikos poveikį, kaip antai kampaniją „Europa mano regione“, Komisijos 

programą internete „ES biudžetas rezultatams“, bendradarbiavimą su asociacija 

„CIRCOM Regional“1 ir neseniai įsteigto Europos solidarumo korpuso teikiamas 

galimybes; be to, pažymi, kad reikia sutelkti pastangas, siekiant paskatinti studentus ir 

žurnalistus padėti skleisti informaciją ir užtikrinant, kad informavimo kampanijos bus 

vykdomos laikantis geografinės pusiausvyros; 

14. pažymi, kad būtina pakoreguoti Bendrųjų nuostatų reglamente (ES) Nr. 1303/2013 

nustatytą informavimo tvarką, skiriant konkretų paketą techninei paramai, be to, plačiau 

taikyti sanglaudos politikos projektams taikomus privalomus viešumo reikalavimus; 

15. palankiai vertina Višegrado ketverto šalių iniciatyvą dėl sanglaudos politikos ES-15 

šalyse sukuriamų šalutinių veiksnių2 ir ragina Komisiją parengti išsamesnio tyrimo, 

vykdytino visų 28 ES valstybių narių lygmeniu, projektą; toliau primygtinai ragina 

Komisiją diferencijuoti savo informavimo strategiją, taikomą paramą teikiančioms ir 

paramą gaunančioms valstybėms narėms, kartu pabrėžiant, kuo konkrečiai sanglaudos 

politika naudinga realiajai ekonomikai, kaip skatinamas verslumas ir novatoriškumas ir 

kuriamos naujos darbo vietos visuose ES regionuose – tiek dėl tiesioginių investicijų, 

tiek dėl tiesioginio ir netiesioginio eksporto (šalutinių veiksnių); 

16. ragina valdymo institucijas rasti būdų, kaip lengviau teikti informaciją, kad finansavimo 

galimybės būtų skaidresnės ir geriau matomos, bei užtikrinti, kad paramos gavėjams bus 

veiksmingai teikiama informacija ir žinios; 

17. palankiai vertina tai, kad šiuo programavimo laikotarpiu pradėta naudoti sanglaudos 

atrankos elektroninė programa („e-sanglauda“), kuria siekiama supaprastinti ir 

racionalizuoti ESI fondų įgyvendinimą; pažymi, kad „e-sanglauda“ galima veiksmingai 

prisidėti didinant galimybes pasiekti informaciją, vykdant programos vystymo stebėseną 

ir kuriant naudingus suinteresuotųjų subjektų ryšius; 

18. mano, kad reikia sukurti informavimo skaitmeninėje žiniasklaidoje ir socialiniuose 

tinkluose strategiją, skirtą pasitelkiant internetines apklausas pasiekti galutinius 

naudotojus, kurti lengviau prieinamą mobiliesiems įrenginiams pritaikytą turinį ir 

užtikrinti, kad informacija būtų pateikiama įvairiomis kalbomis; 

19. be to, siūlo gerinti dabar vykdomos informavimo veiklos stebėseną ir vertinimą bei 

įkurti informavimo darbo grupę, kurioje dirbtų ir skirtingų pakopų veikėjai; 

20. pabrėžia, kad partnerystės principas yra svarbus didinant bendrą įsipareigojimą ir 

bendrą atsakomybę dėl sanglaudos politikos; ragina vykdant atvirą dialogą stiprinti 

ryšius tarp viešojo sektoriaus institucijų ir piliečių, įgyvendinant projektą pagal poreikį 

keisti partnerysčių sudėtį, taip siekiant užtikrinti, kad kiekvienu proceso vykdymo etapu 

bendruomenės interesams atstovaus pakankamai partnerių; 

                                                 
1 Profesinė Europos regioninių visuomeninių televizijų asociacija. 
2 Lenkijos ekonomikos plėtros ministerijos užsakymu parengta ataskaita „Kokios naudos gauna ES-15 valstybės 

narės Višegrado ketverto šalyse įgyvendinant sanglaudos politiką?“ (ataskaita parengta paskelbus naudos, kurios 

ES-15valstybės narės gavo Višegrado ketverto šalyse pradėjus taikyti sanglaudos politiką, ex-post vertinimą ir 

prognozes). 
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21. palankiai vertina ES miestų darbotvarkės pasiūlytą novatorišką daugiapakopio 

bendradarbiavimo modelį, į kurį įtraukiami įvairūs suinteresuotieji subjektai ir, kai 

įmanoma, rekomenduoja šį modelį atkartoti įgyvendinant sanglaudos politiką; 

22. pažymi, kad reikia gerinti tarpvalstybinio ir tarpregioninio bendradarbiavimo 

informavimo aspektą dalijantis gerąja patirtimi ir pasakojimais apie sėkmingas 

investicijas;  

Informavimo apie sanglaudos politiką skatinimas po 2020 m.  

23. ragina Komisiją didinti sanglaudos politikos finansavimo patrauklumą toliau 

paprastinant priemones ir darant jas lankstesnes bei mažinant reguliavimą; 

24. atsižvelgdamas į tai, kaip ES sanglaudos politika prisidedama prie teigiamo Europos 

integracijos vertinimo, ragina tiek programos, tiek projekto lygmeniu informavimui 

skirti privalomą procentinę techninės pagalbos dalį bei privalomai taikyti projektų 

atrankos kriterijus, susijusius su kiekvieno projekto rengėjo siūlomos informavimo 

veiklos kokybe; 

25. pažymi, kad būtina skatinti Sąjungos ir piliečių dialogą, iš naujo apgalvoti informavimo 

kanalus ir strategiją, o pranešimus pritaikyti atsižvelgiant į regiono aplinkybes; 

26. be to, pažymi, kad į sprendimų priėmimo procesą įtraukus piliečius ir organizacijas, 

galėtų sustiprėti atsakomybė už politikos įgyvendinimą; todėl ragina valstybes nares 

apsvarstyti galimybę įgyvendinti egzistuojančius dalyvavimu grindžiamo valdymo 

modelius, suburti visus atitinkamus visuomeninius partnerius, o suinteresuotuosius 

subjektus įtraukti į dalyvavimu grindžiamo biudžeto sudarymo procesus; 

27. be to, pabrėžia, kad būtina skatinti miesto ir kaimo bendradarbiavimą, siekiant sukurti 

teritorines miestų ir kaimo vietovių partnerystes, tam visapusiškai pasitelkiant galimą 

ES fondų ir rėmimosi miesto vietovių patirtimi bei didesniais lėšų valdymo pajėgumais 

sinergiją;  

28. taip pat primygtinai ragina Komisiją savo informavimo veiksmų plane daugiausiai 

dėmesio skirti įvairiais lygmenimis dirbančių informuotojų bendradarbiavimo 

stiprinimui bei tam, kad būtų atliekama tikslinės auditorijos apžvalga, kad specialiai 

parengti pranešimai būtų geriau suprantami vietovės, kurioje vykdomas projektas, 

gyventojams;  

29. šiomis aplinkybėmis pažymi kultūros pokyčių svarbą, nes už informavimą atsakingi visi 

susiję dalyviai, o paramos gavėjai patys tampa pagrindiniais informuotojais; 

30. toliau prašo Komisijos sukurti sanglaudos politikos įgyvendinimui skirtą ES 

elektroninio ryšio platformą, kurioje būtų kaupiami visi su ESI fondų projektais susiję 

duomenys, galutinių naudotojų atsiliepimai ir būtų galima susidaryti nuomonę apie tai, 

ar gauti išplatinti pranešimai; 

° 

° ° 
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31. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Regionų komitetui ir 

valstybių narių nacionaliniams ir regioniniams parlamentams. 
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AIŠKINAMOJI DALIS 

Sanglaudos politika yra svarbiausia Sąjungos investicijų priemonė, kurios biudžetą sudaro 

351,8 mlrd. EUR. Sanglaudos politika turi poveikį visiems ES regionams ir piliečiams. Pagal 

sanglaudos politiką vykdomomis investicijomis reikšmingai prisidedama prie valstybių narių 

ekonomikos – kartu su nacionalinėmis bendrojo finansavimo priemonėmis visose 28 ES 

valstybėse narėse jos vidutiniškai sudaro 15 proc. visų viešųjų investicijų, o kai kuriose 

valstybėse narėse – net 60–80 proc. tokių investicijų. 

 

Sanglaudos politikos priemonės pasirodė esančios naudingos ir veiksmingos nukreipiant lėšas 

į skurdesnius regionus ir ekonomikos krizės labiausiai paveiktas vietoves bei investuojant į 

pagrindinius sektorius, taip skatinant augimą ir darbo vietų kūrimą.  

 

Be to, kad sanglaudos politika daugiausiai mažinami skirtumai tarp ES regionų, derinant šią 

politiką su mokslinių tyrimų ir plėtros fondais reikšmingai prisidėta kuriant specializuotas 

išmaniąsias platformas, skatinant novatoriškumą ir meistriškumą visuose ES regionuose. 

 

Nors parama mažiau išsivysčiusiems regionams ir toliau išlieka pagrindiniu sanglaudos 

politikos prioritetu, ja skiriamas dėmesys skatinti augimą ir konkurencingumą labiau 

išsivysčiusiuose regionuose. Taigi, investuojant į mažiau turtingus regionus, atsiveria 

galimybių labiau išsivysčiusiems regionams.1 

 

ES finansavimo politikos priemonių poveikį jaučia visi ES piliečiai; vis dėlto, ne visada 

tinkamai pranešta apie rezultatus ir apie tai, kaip iš ESI fondų skirtomis investicijomis 

prisidėta prie kasdienio ES piliečių gyvenimo pokyčių. Todėl pranešėjas siūlo naujų būdų 

platinti sanglaudos politikos investicijomis pasiektus rezultatus. 

 

Prasidėjus „Brexit“ ir visoje Europoje gausėjant populistinių judėjimų, reikia griežčiau iš 

naujo įvertinti informavimo metodus, skirtus atremti prieš ES nukreiptus ir euroskeptiškus 

pasisakymus ir perduoti piliečiams aiškią žinią, siekiant, kad jie vėl patikėtų bendrąja Europos 

projekto vizija. 

 

Savo iniciatyva parengtu pranešimu siekiama patikrinti realią su struktūrinių ir investicijų 

fondų matomumo didinimu susijusią patirtį ir darbą bei siūloma vadovautis požiūriu, kuriuo 

sukuriama sąsaja tarp sanglaudos politikos priemonių ir vietos politikos priemonių, kuria 

siekiama, kad kuriant dalyvavimu grindžiamą valdymą – veiksmingą priemonę ESI fondų 

matomumui didinti – vietos lygmeniu būtų priimami veiksmingesni sprendimai.  

 

Be to, pranešime bus įvertinama, kaip naudojantis socialiniais tinklais galima padidinti 

informavimo poveikį, atsižvelgus į tai, kad žiniasklaidos turinys tampa demokratiškesnis.  

 

Pranešimo projektu taip pat siekiama skatinti visuomenės paramą ir į sprendimų priėmimo 

procesus įtraukti vietos bendruomenę – tam tikrais atvejais tai galima padaryti sudarant 

dalyvavimu grindžiamą biudžetą, taip pat vykdant viešas konsultacijas ir naudojantis 

kitokiomis priemonėmis. ES turėtų ypač stengtis rasti naujų būdų vertikaliai ir horizontaliai 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/cohesion-policy-achievement-and-future-

investment/factsheet/lt.pdf. 
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didinti atsakomybę, kiekvienu su sanglaudos politikos įgyvendinimu susijusiu etapu 

suburdama visus atitinkamus visuomeninius partnerius.1 

Nors esama ekonomikos atsigavimo ženklų, ES socialinė krizė dar nesibaigė. Išklausant 

tiesioginę suinteresuotųjų subjektų, dalyvaujančių vykdant vietos plėtros projektus, nuomonę 

ir pasiūlymus bei nuolat palaikant dialogą su pilietine visuomene ir skatinant ją dalyvauti, 

valdžios politikos priemonėms suteikiama atskaitomybės ir teisėtumo. 

 

Partneriai turi prisiimti bendrą atsakomybę siekti stipresnės ES ir dar glaudžiau susieto 

pasaulio, o įgyvendinant strategijos „Europa 2020“ tikslus ypač svarbu sukurti daugiapakopio 

valdymo struktūrą2.  

 

ESI fondų projektų paramos gavėjai tampa sanglaudos politikos „ambasadoriais“.  

                                                 
1 Ataskaita „Daugiapakopis valdymas ir partnerystė“, L. van den Brande, Europos Komisija, 2014 m.. 
2 Komisijos darbinis dokumentas. Konsultacijos dėl būsimosios 2020 m. Europos Sąjungos strategijos 

COM(2009) 647/3. 


