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Įžanga 
 
Šį darbo dokumentą sudaro dvi dalys. Pirmojoje aptariami Komisijos pasiūlyme išdėstyti 
pagrindiniai principai ir elementai bei diskusijose svarstyti klausimai. Antrojoje dalyje 
apžvelgiama derybų eiga dėl Reglamento projekto turinio. 
 
 
I. PAGRINDINIAI PASIŪLYMO PRINCIPAI IR ELEMENTAI   
1) Pagrindas 
 
Komisijos bendrojo reglamento pasiūlymas yra glaudžiai susijęs su 2004 m. vasario mėn. 
pristatytomis Komisijos trečiosios ataskaitos išvadomis dėl ekonominės ir socialinės 
sanglaudos1. Joje nuosekliai aptariama bendroji struktūrinių fondų sandara, pagrįsta 
strateginiu požiūriu į šiuos tris aspektus: 
 
− solidarumo su sanglaudos šalimis ir konvergencijos (suartėjimo) regionais stiprinimo 

prioritetas, sustiprėjęs plečiantis Sąjungai; 
 

− nacionalinių, regioninių ir vietos dalyvių konkurencingumo didinimas ir užimtumo 
skatinimas pagal Lisabonos ir Geteborgo darbotvarkę, atsižvelgiant į jų skirtumus 
Bendrijos teritorijoje ir siekiant sumažinti regionų vystymosi atotrūkį; 

 
− teritorinio bendradarbiavimo stiprinimas. 

 

Dėl to sanglaudos politika išlieka svarbiausia ES tikslus piliečiams nušviečiančia politika 
vietiniame lygmenyje.  

 

2) Finansiniai aspektai 
 
Norint šiuos veiksnius įvertinti objektyviai, būtina atsižvelgti į pasiūlyme pateiktą biudžeto 
balansą, net jei pats biudžetas būtų svarstomas kitur.  
 
Komisija pasiūlė, kad sanglaudai skiriamas lėšų kiekis sudarytų tam tikrą Europos bendrųjų 
nacionalinių pajamų (BNP) procentinę dalį. Struktūriniams ir sanglaudos fondams skiriama 
0,41 proc. ES BNP, tai sudaro 0,46 proc. biudžeto iki pervedimų bendrajam kaimo plėtros ir 
žuvininkystės instrumentui, kuriam numatytos lėšos yra 0,5 proc. ES BNP.  
 
To siekdama Komisija siūlo ne didinti ES biudžeto išteklių aukščiausiosios ribos, bet 
efektyviau naudoti esamas lėšas, kurios sudaro 1,24 proc. BNP. 
 
3) Lėšų paskirstymas 
 

                                                 
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje,  ES Biuletenis, /2004/1/  1.3.131, (KOM(2004) 107 – C5-0092/2004 
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Komisija siūlo lėšas paskirstyti šitaip: 
 
 

Siūlomas 2007-2013 m. lėšų paskirstymas  
 Suma (mlrd €) Iš viso proc.  
Konvergencijos (suartėjimo) tikslas 
Iš jų: 264,0 78,54% 

Regionai, kurių BVP yra mažesnis negu 75 proc. ES-25 
vidurkio 177,8 52,90% 
Regionai, kuriems teikiama pereinamojo laikotarpio 
parama (dėl statistinio efekto) 22,1 6,58% 
Sanglaudos fondas 63,0 18,74% 
Atokiausi regionai 1,1 0,33% 

Regioninio konkurencingumo ir užimtumo didinimo tikslas 
Iš jų: 57,9 17,22% 

Regionai, kuriems teikiama pereinamojo laikotarpio 
parama (nepriskiriami 1 tikslui dėl BVP augimo)  9,6 2,85% 
Regioninė programa (ERPF) 24,1 7,18% 
Nacionalinė programa (ESF) 24,1 7,18% 

Teritorinio bendradarbiavimo tikslas 
Iš jų: 13,2 3,94% 

Pasienio regionų bendradarbiavimas  4,7 1,40% 
Kaimynystės instrumento bendradarbiavimo abipus 
sienos kryptis 1,6 0,48% 
Tarptautinis bendradarbiavimas 6,3 1,87% 
Tarptautinio bendradarbiavimo užmezgimas ir 
keitimasis patirtimi  0,6 0,18% 

Efektyvumo rezervas 10,1 3,00% 
Techninė pagalba  1,0 0,30% 
BENDRA SANGLAUDOS POLITIKA 336,1 100,00% 
 
 
4) Pagrindiniai skirtumai, palyginti su ankstesniuoju laikotarpiu  
Pagrindiniai nauji pasiūlymo elementai yra šie: 

- daugiau dėmesio konvergencijai, kuriai numatyta skirti beveik 80 proc. bendros 
sumos, o ankstesniuoju laikotarpiu buvo skirta vos 70 proc.; 

- santykinai mažiau lėšų skiriama naujam regioninio konkurencingumo ir užimtumo 
tikslui (palyginti su anksčiau buvusiais 2 ir 3 tikslais): 2000–2006 m. – 23,8 proc., o 
po 2007 m. – tik 14,3 proc. (išskyrus regionus, kuriems teikiama pereinamojo 
laikotarpio parama ir kurie 2000–2006 m. yra priskirti 1 tikslui); 

- padidėjęs teritorinio bendradarbiavimo tikslo finansavimas, palyginti su ankstesniojo 
laikotarpio iniciatyva Interreg III, atsižvelgiant į: 

o padidėjusį pasienio regionų programų po plėtros skaičių,  

o  naujosios kaimynystės instrumentą, 
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o didėjančią tarptautinio bendradarbiavimo svarbą.  

- Bendrijos iniciatyvos, kaip antai: URBAN, EQUAL ir LEADER, kurios buvo  
integruotos į bendrąjį programavimą; 

- regiono, vietos, miesto ir kitų kompetetingų valstybės instucijų, ekonominių ir 
socialinių partnerių bei kitų atitinkamų pilietinę visuomenę, aplinkos apsaugos 
partnerius, nevyriausybines organizacijas atstovaujančių institucijų partnerystės 
stiprinimas; 

- proporcingumo principo patvirtinimas, kuris reiškia, kad Bendrijos kontrolės 
stiprumas priklauso nuo projektui skiriamų ES pinigų kiekio; 

- strateginio požiūrio, pagrįsto Bendrijos sanglaudos ir nacionalinių strateginių 
koncepcijų strateginėmis gairėmis, įdiegimas; 

- supaprastinta ir decentralizuota valdymo, kontrolės ir programų sudarymo sistema, 
išryškinanti sutartimis pagrįsto programų sudarymo svarbą; šie pakeitimai reiškia, kad 
Bendrija neberems koncepcijų ir programų priedų, bet tik operatyvines programas; 

- Bendrijos kokybės ir efektyvumo rezervo sudarymas padarytai pažangai skatinti ir 
nacionalinių būtinųjų rezervų, skirtų nenumatytiems vietiniams ir sektorių krizių 
atvejams, sukūrimas; 

 
Pagaliau, reikia pažymėti, kad užsitęsusios programos nebus pratęstos, nes bus laikomasi 
automatiškai nutraukiamo finansavimo taisyklės (N+2): ES biudžeto pinigai, nepanaudoti 
pagal tikslą per dvejus metus nuo jų skyrimo, turės būti grąžinti.  
 
 
II. BENDROJI PADĖTIS 
 
Esant tokiai situacijai matyti, kad diskusijos dėl Reglamento projekto Taryboje šiuo metu 
sukasi apie šiuos du pagrindinius dalykus: 
 

- finansinius klausimus, atsižvelgiant į tai, kad sanglaudos programa yra viena iš 
svarbiausių finansinės perspektyvos dalių; 

 
- politinius aspektus ir valdymo klausimus: Bendrijos ir valstybių narių intervencijos 

pusiausvyra siekiant sanglaudos tikslų ir Komisijos bei valstybių narių įtakos 
pusiausvyra valdant ir kontroliuojant Sąjungos politiką;  

 
Tai bendrais bruožais apibūdinta toliau, taip pat aptarti pagrindiniai ginčytini pasiūlymo 
klausimai. 
 
1) Finansiniai klausimai 
 
Kalbant apie finansus, negalima leistis į ilgesnes diskusijas, nes Parlamente dirba Laikinasis 
išsiplėtusios Europos Sąjungos 2007–2013 m. politikos sunkumų ir biudžeto priemonių 
komitetas. Jis turėtų padėti Europos Parlamentui šiuo klausimu išsakyti bendrą nuomonę.  
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Tačiau diskusijos šiuo klausimu yra ypač svarbios, nes finansai yra esminė ir būtina 
sėkmingos sanglaudos politikos dalis. Be to, turėtų būti atsižvelgta į galimą biudžeto 
mažinimo grėsmę, šešioms valstybėms narėms pasiūlius, kad išlaidos neturėtų viršyti 1 proc. 
BNP. Kad ir dėl kokių skaičių galų gale bus susitarta, akivaizdu, kad ES biudžetas yra 
nepaprastai mažas. Net esant 1,24 proc. BNP, jis sudarytų vos 2,5 proc. visų viešųjų Sąjungos 
išlaidų. 
 
Aišku, kad bet koks Sąjungos biudžeto mažinimas labiausiai atsilieptų Sanglaudos politikai, 
nes iš esmės sprendimai dėl žemės ūkio (kitos didelės ES biudžeto išlaidų dalies) finansavimo 
iki 2013 metų jau priimti. Kaip įprasta, dėl naujos finansinės perspektyvos bus tariamasi prieš 
Komisijai pradedant rengti 2007 m. preliminarų biudžeto projektą. Nepavykus susitarti, 
bus vykdomi metiniai biudžetai, dėl to geriausiu atveju tam tikrą laiką įsivyrautų 
netikrumas ir sutriktų struktūrinių fondų daugiamečių programų finansavimas. 
 
2) Politinės diskusijos 
 
Neabejotina, kad Europos Sąjunga turi daugiausiai padėti skurdžiausiems Europos regionams. 
Tačiau išlieka klausimas, kokias priemones reikėtų atskirti nuo konvergencijos tikslo ir kiek 
centralizuotai nustatyta, valdoma ir kontroliuojama turėtų ir galėtų būti Sąjungos politika. 
Kitaip sakant, ar kitos programos (be konvergencijos) turėtų būti nacionalinės ir ar valstybėms 
narėms reikėtų suteikti daugiau lankstumo, kad galėtų savo nuožiūra įgyvendinti kitą 
Bendrijos regionų politiką? 
 
2003 m. vasarą A. Sapirui paskelbus ataskaitą1 šiais klausimais vyko daug diskusijų. Jas 
atidžiai išnagrinėjusi, Europos Komisija pasirinko hipotezę, kad Sąjunga turi išlikti „vieninga 
bendrija“, ir išreiškė įsitikinimą, kad Bendrijos dalyvavimas ne tik suteiks papildomos naudos 
siekiant ekonominės ir socialinės sanglaudos, bet ir užtikrins patį geriausią valstybių narių ir 
Sąjungos lėšų panaudojimą. ES sanglaudos programa sudaro gerokai mažiau nei 1 proc. 
Europos viešųjų išlaidų, tačiau, nepaisant santykinai kuklių išteklių, struktūrinių fondų lėšų 
suteikiamas ekonominio vystymosi postūmis regionams yra labai reikšmingas. Komisija 
pažymėjo, kad iš vykdomos apsakitos matyti, jog sanglaudos programose dalyvaujantys 
regionai vystosi sparčiau negu vidutiniškai ES. Turi naudos ir valstybės narės, mokančios į 
Europos biudžetą daugiau įmokų, nes kiekvienas jų išleistas euras uždirba keletą eurų pelno.2 
 
Šią diskusiją reikėtų nagrinėti atsižvelgiant į platesnį vadinamosios Lisabonos strategijos 
kontekstą, pagal kurią iki 2010 m. ES turėtų tapti konkurencingiausia ir dinamiškiausia, 
žiniomis pagrįsta ekonomika pasaulyje, kuri pasižymėtų darniu ekonomikos augimu ir 
didesne socialine sanglauda. Kokį vaidmenį siekiant šio tikslo turėtų vaidinti Sąjungos 
sanglaudos politika? Kaip intensyviai valstybės narės, regionai ir kiti socialiniai bei 
ekonominiai partneriai turėtų dalyvauti šioje strategijoje?  
 

                                                 
1 Nepriklausomos aukšto lygio tyrimų grupės ataskaita, parengta Europos Komisijos pirmininko iniciatyva, 2003 
m. birželis, Briuselis. 
2 3 eurus (2 tikslo regionai).  
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Svarbiausia yra pripažinti, kad partnerystė įgalina siekti rezultatų, kurie atitinka mūsų tikslus. 
Todėl diskusijose bandoma išsiaiškinti, ar siekiant darnaus vystymosi tikrai naudinga remtis 
„viršaus-apačios“ principu ir ar nėra geriau įtraukti suinteresuotas regionų ir vietos institucijas 
dalyvauti procese nuo jo pradžios iki galo.  
 
Taip pat šią platesnę diskusiją atspindi pozicijos dėl techninių klausimų, pavyzdžiui, dėl to, 
kaip turėtų būti vykdoma Sąjungos Sanglaudos politika. Tebevyksta diskusija, ar reikalingas 
ženklus procedūrų supaprastinimas ir lankstesnis politikos administravimas. Tai pagaliau 
suvedama į klausimą, kuris požiūris – Bendrijos ar nacionalinis – yra svarbesnis, kiek būtinas 
ar pageidautinas yra centralizuotas valdymas ir kontrolė.   
 
Ši pagrindinė problema ryški ir toliau aptariant atskirus ginčytinus pasiūlymo klausimus. 
 
 
 
3) Galimi specifiniai ginčytini pasiūlymo klausimai  
 
Pirmininkaujant Olandijai pasiūlymo svarstymas Tarybos lygyje gerokai įsibėgėjo, kai teksto 
nagrinėjimą perėmė Struktūrinių veiksmų darbo grupė. Nors Parlamentas šiame svarstyme 
formaliai nedalyvauja, jau matosi, kad dėl tam tikrų klausimų nebus paprasta susitarti. 
 
Šie klausimai apsvarstyti toliau su nuoroda į Parlamento poziciją, išsakytą 2004 m. balandžio 
22 d. rezoliucijoje dėl trečiosios ekonominės ir socialinės sanglaudos ataskaitos1. Cituojamos 
šios rezoliucijos pastraipos, o straipsniai nurodo į Komisijos pasiūlymą (KOM (2004) 492, 
galutinis). 
 
Partnerystė (10 straipsnis) 
 
Šis principas yra sveikintinas, ypač pasiūlymas, kad valstybės narės įtrauktų regionus į 
aktyvią partnerystę ne tik įgyvendinant struktūrines operacijas, bet ir rengiant bei prižiūrint 
nacionalines strategines koncepcijas. Šiuo požiūriu EP savo rezoliucijoje paskelbė, kad 
„remia pasiūlymus skatinti partnerystę ir bendradarbiavimą visose vietos, regioninio, 
nacionalinio ir ES valdymo sferose ir ragina valstybes nares pasinaudoti galimybe, kur 
galima, sudaryti trišales sutartis“. Be to, paprašė „Komisijos parengti suderintas ir teisiškai 
įpareigojančias partnerystės asociacijos ir plėtros taisykles bei kriterijus 2007–2013 m. 
Struktūrinių fondų reglamentų pagrindu, taip pat finansuoti jų dalyvavimo išlaidas ir taip 
užtikrinti efektyvią partnerystę“ (94 pastraipa). 
 
Pasiūlymui išsaugoti partnerystės principą, regis, Taryba iš esmės pritarė ir pripažino, kad iš 
to galima gauti papildomos naudos. Tačiau buvo pasipriešinta Komisijos norui įtraukti į 

                                                 
1 Europos Parlamento rezoliucija dėl trečiosios ekonominės ir socialinės sanglaudos 
ataskaitos, 2004 m. balandžio 22 d., ketvirtadienis, (KOM (2004) 107 – C5-0092/2004 – 
2004/2005(INI)), A5-0272/2004, P5_TA-PROV (2004) 0368. 
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partnerių sąrašą „bet kurią organizaciją, atstovaujančią pilietinei visuomenei, aplinkos 
apsaugos partnerius, nevyriausybines organizacijas ir institucijas, atsakingas už lygias vyrų ir 
moterų teises“. 
 
Subsidiarumas ir proporcinė intervencija (11 straipsnis) 
 
Iš esmės pritarta proporcingumo principo įvedimui, pagal kurį, siekiant mažinti sandorių 
sąnaudas, administravimo priemonės ir kontrolė proporcingai priklauso nuo ES finansavimo. 
Europos Parlamentas laikosi nuomonės, kad „Komisija turėtų išlaikyti nepriklausomą 
struktūrinių intervencijų ir jų atitikimo ES įstatymams ir tikslams priežiūros ir kontrolės 
funkciją“. Tačiau pasiliko sau teisę „išreikšti savo nuomonę tik po to, kai susipažins su 
Struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondų reglamentų siūlymais“ (86 pastraipa). 
 
Kai kurios valstybės narės dabar prašo dar labiau supaprastinti ir išplėsti  proporcingumo 
principą. Praktiškai tai reikštų Komisijos kontrolės funkcijų mažinimą. 
 
Parlamentas visuomet laikėsi nuomonės, kad sanglaudos politikos supaprastinimas yra labai 
svarbus prioritetas siekiant „palengvinti verslo, universitetų ir nacionalinių organizacijų 
dalyvavimą projektuose, kad jų veiklos nevaržytų biurokratiniai reiklavimai, privalomos 
mokėjimų ataskaitos ir pan.“ (88 pastraipa). Tačiau sunku nubrėžti ribą tarp kontrolės 
sumažinimo ir visiško kontrolės nebuvimo. 
 
Parlamentas turėtų svarstyti, kas turi būti padaryta siekiant reikalingos pusiausvyros. 
 
Papildomumas (kofinansavimas) (13 straipsnis) 
 
Sutariama, kad kofinansavimas turėtų likti pagrindinis Sanglaudos politikos principas. 
Komisijos pasiūlyme sakoma: „Struktūrinių fondų išmokos neturėtų pakeisti viešųjų arba 
joms tolygių struktūrinių valstybės narės išlaidų“. ES išmokos turėtų papildyti tas išlaidas, 
kurias valstybė jau yra numačiusi. 
 
Tai kontroliuoti yra tikrai sudėtinga. Tačiau šiuo požiūriu EP nurodė „poreikį skirti ypatingą 
dėmesį, kad suinteresuotos valstybės ir regioninės institucijos atitiktų kofinansavimo principą, 
pagal kurį Bendrijos lėšos papildo, o ne pakeičia valstybės lėšas, o Komisija užtikrina tam 
būtinas priežiūros priemones“ (95 pastraipa). 
 
Dėl to sveikintinas Komisijos nutarimas, kad šio principo reikia laikytis įgyvendinant 
nacionalinę strateginę koncepciją. Tačiau atrodo keista, kad vidutinės trukmės patikra būtų 
taikoma tik konvergencijos priemonėms, bet netaikoma regioniniam konkurencingumui ir 
užimtumui. Tai būtų teisinga žinant, kad pastarojo tikslo misija yra skatinti labiau 
subalansuotą vystymąsi. 
 
Iš tikrųjų buvo pažymėta, kad tokia idėja prieštarautų vienodo vertinimo principui ir 
diskriminuotų neturtingiausias valstybes nares.  
 
Nediskriminavimas (14 straipsnis) 
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Komisijos pasiūlymas dėl lygių vyrų ir moterų teisių ir lyčių integracijos perspektyvos jau yra 
pripažinta Bendrijos teisyno dalis. Gauta daug prašymų šį principą taikyti ir kitoms 
socialinėms grupėms. Pats Parlamentas nurodė, kad „turėtų būti skatinamas socialinis 
atstumtų grupių dalyvavimas ir šalinamos kliūtys, trukdančios įsitraukti neįgaliems žmonėms“ 
(19 pastraipa). 
 
Parlamentas privalo tokius prašymus atidžiai išnagrinėti. 
  
Strateginės Bendrijos sanglaudos gairės (23 – 24 straipsniai) 
Nacionalinės strateginės koncepcijos (25 –26 straipsniai) 
 
Parlamentas nuolat siekė geresnio regioninės politikos derinimo su kitų sektorių politika ir 
pripažino, kad „būtų daugiau aiškumo ir lygiagretumo, jei regioninė politika spręstų tik tam 
tikrus klausimus, ir egzistuotų išsami sanglaudos politika“ (74 pastraipa). Būtent šioje 
rezoliucijoje Parlamentas sutiko, kad reikia „priimti bendrą Europos strateginį sanglaudos 
politikos dokumentą ir kad strateginiais politikos dokumentus rengtų valstybės narės“ (87 
pastraipa). 
 
Kaip jau buvo minėta, kai kurios valstybės narės prieštarauja tokiai į Bendriją orientuotai 
strategijai ir norėtų, kad į tai būtų pažiūrėta iš nacionalinių interesų pusės. Šiuo klausimu EP 
laikosi nuoseklios ir tvirtos pozicijos. Dėl to šioje rezoliucijoje EP „pritaria Komisijos 
išvadoms, kad regioninė Europos politika svarbi visiems Sąjungos regionams ir visoms 
valstybėms narėms, ir išreiškia pasitenkinimą, kad nebuvo pasiūlyta nacionalizuoti sanglaudos 
politikos“ (4 pastraipa). 
 
Komisijos pasiūlyme nustatomi tik pagrindiniai strateginių gairių elementai. Būtina nuspręsti, 
ar šiame Reglamente reikėtų labiau detalizuoti priemones, reikalingas pagrindiniams 
sanglaudos tikslams pasiekti, ar palaukti, kol bus priimtos pačios strateginės gairės.  
 
Bet kuriuo atveju aišku, kad šioms gairėms priimti numatytas procesas – pritarimo procedūra 
(pagal 161 Sutarties straipsnį) – nevisiškai atitinka Parlamento lygiateisės partnerystės 
poreikį. EP pareiškė, kad „strateginis Europos sanglaudos dokumentas turėtų būti europinės 
teisės, kuri garantuoja Europos Parlamento dalyvavimą teisės kūrimo procese, objektas, kaip 
tai numatyta Sutarties dėl Konstitucijos Europai projekto III-119 straipsnyje“ (89 pastraipa). 
 
Atsižvelgiant į nacionalines strategines koncepcijas, pusiausvyra tarp pasiūlytų strateginių ir 
veiklos dalių bei kiekvienos jų turinys jau sulaukė pačių įvairiausių vertinimų. Dėl to 
Parlamentas gali norėti dar kartą išreikšti savo poziciją, kad „tinkamas struktūrinių fondų 
valdymas“ lieka didžiausias jo interesas (91 pastraipa). 
 
Strateginės apžvalgos ir metinis svarstymas (27 – 30 straipsniai) 
 
Atrodo, kad daugelis valstybių narių nepritaria Komisijos siūlymui rengti metines valstybių 
narių ataskaitas, metines Komisijos ataskaitas ir metinius svarstymus. Jos labiau priimtinas 
trejų metų laikotarpis.  
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Parlamentas palankiai atsiliepė apie siūlymą rengti „metines Europos institucijų apžvalgas 
įvykdytai pažangai aptarti“ ir siūlo, kad „tokia apžvalga vyktų per pavasario Europos Vadovų 
Tarybos susitikimą, po Parlamento konsultacijos“ (90 pastraipa). 
 
Įvertinimas (45 – 47 straipsniai) 
 
Dėl įvertinimo EP paprašė „Komisijos kitam programų sudarymo laikotarpiui sukurti 
veiksmingesnes kofinansavimo priežiūros procedūras, kurios būtų integruotos į programų 
sudarymo, priežiūros ir vertinimo struktūras ir tiktų darbui su turima biudžeto ir statistikos 
informacija“. Dar jis paprašė Komisijos „parengti specifines priemones, pavyzdžiui, 
sankcijas, kurios galėtų padėti garantuoti šio principo įgyvendinimą“(97 pastraipa). 
 
Dabar pasirodo, kad Komisijos pasiūlymai, ypač atsižvelgiant į ex ante vertinimus, sulaukė 
valstybių narių pasipriešinimo, kurioms jie pasirodė pernelyg apsunkinantys ir nebūtini. Šios 
valstybės narės norėtų išsaugoti lankstesnes sąlygas, kurios egzistuoja šiandien.  
 
 
Bendrijos kokybės ir efektyvumo rezervas (48 straipsnis) 
 
 
Kokybės ir efektyvumo rezervas yra svarbi Komisijos pasiūlymo dalis, kurią, kaip pažangos 
skatinimo mechanizmą, savo rezoliucijoje palaikė EP (96 pastraipa). 
 
Dauguma valstybių narių dabar nepritaria šiai idėjai. Tačiau kai kurios pozityvios priemonės, 
garantuojančios įvairių tikslų vykdymą, tikrai turėtų būti išsaugotos. 
 
Nacionalinis rezervas nenumatytiems atvejams (49 straipsnis) 
 
Parlamentas ypač maloniai sutiko iniciatyvą „sudaryti nacionalinius paramos rezervus 
nenumatytiems vietos bei sektorių krizių atvejams su sąlyga, kad šie fondai iš tiesų turėtų 
realų pagrindą, o nebūtų tik simbolinis gestas“ (96 pastraipa). 
 
Atrodo, kad valstybės narės sutarė, kad tokių rezervų sudarymas nėra privalomas. Kiekviena 
valstybė narė turi nuspręsti, kurti tokį rezervą ar ne. 
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