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1. Istorija
Europos regioninės plėtros fondas (ERPF), įkurtas 1975 m. po pirmojo Europos Sąjungos 
plėtros etapo, reiškė Europos regioninės politikos pradžią. Per pastaruosius dešimt metų 
fondui asignuotos pinigų sumos buvo gana kuklios, kol 1988 m. nebuvo priimtas Jacques 
Delors I paketas, kuris padvigubino Fondo dotacijas 1988–1993 m. Nuo to laiko regioninei 
politikai, o ypač ERPF, buvo skiriama vis daugiau lėšų, kad fondas galėtų priimti Ekonominės 
ir pinigų sąjungos iššūkius, iškylančius dėl vieno po kito sekančių ES plėtros etapų, ir 
prisidėti prie Europos bendrijos ekonominės ir socialinės sanglaudos tikslų. 

Steigimo sutarties 158 straipsnyje buvo numatytas Europos bendrijos tikslas skatinti „Europos 
bendrijos harmoningą plėtrą“ stiprinant ekonominę ir socialinę sanglaudą. Pagal EB sutarties 
160 straipsnį, ERPF buvo įsteigtas, kad „padėtų ištaisyti pagrindinius Bendrijos regionų 
pusiausvyros sutrikimus“ ir taptų pagrindiniu EB regioninės politikos instrumentu. 

2. Pasiūlymo dėl Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) nuostatų pristatymas, KOM 
(2004) 495.
Komisija pateikė savo pasiūlymą reformuoti sanglaudos politiką bendrojo reglamento ir 
keturių konkrečių reglamentų forma. Reglamentas kartu su Europos regioninės plėtros fondo, 
Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo1 bendromis nuostatomis sudaro pasiūlymo 
pagrindą. Europos regioninės plėtros fondo reglamentas yra specifinis reglamentas, kuris 
papildys bendrojo reglamento nuostatas, susijusias su ERPF, ir kuris vadovaujasi bendrojo 
reglamento straipsniais.  
Nuo šiol ERPF veikla orientuojama į Lisabonoje ir Geteborge apibrėžtus ES prioritetus. Be to, 
norint regioninę politiką padaryti paprastesnę, visos programos bus finansuojamos iš vieno 
fondo.

ERPF prisideda prie trijų naujų tikslų finansavimo. 

EPRF skiria pagalbą pagal konvergencijos tikslą (4straipsnis)2 kartu su Sanglaudos fondu ir 
Europos socialiniu fondu. Teikia savo paramą tvariai ekonominei plėtrai skatindamas 
infrastruktūros plėtimo, mokslinių tyrimų, naujovių, gamtinės ir technologinės rizikos 
prevencijos programas3.

ERPF ir ESF skiria pagalbą pagal regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslą (5 
straipsnis). Iš tikrųjų Komisija siūlo dvejopą pagalbą: iš vienos pusės tik ERPF 
finansuojamos regioninės plėtros programos gali sustiprinti regionų konkurencingumą ir 
patrauklumą. Šios regioninės programos remiasi trimis prioritetinėmis sritimis: remia 
naujoves ir žinių ekonomiką; vykdo aplinkos apsaugą, rizikos, gamtinių ir technologinių 
pavojų prevenciją; skatina ne pagrindiniuose miestuose naudotis bendrus ekonominius 
interesus tenkinančiomis transporto ir telekomunikacinių paslaugomis.  

  
1 KOM(2004) 492.
2 Suma, skirta konvergencijos tikslui, sudaro 264 milijardu eurų, iš kurių 201 milijardas eurų (arba 76 proc. nuo viso konvergencijos tikslo) skirti 
ERPF ir ESF, o likusi suma (63 milijardai eurų) yra skirti Sanglaudos fondui.
3 4 straipsnis, KOM (2004) 495.
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Iš kitos pusės vadovaudamasis Europos užimtumo strategija Europos socialinis fondas teikia 
pagalbą programoms, kurios siekia padidinti darbininkų ir įmonių lankstumą.
Pagal regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslą atitinkantieji kriterijus atitinka tas sritis, 
kurios neįeina į 1 tikslą, o regionai, kurie dėl savo ekonominės raidos neatitinka kriterijų 
pagal konvergencijos tikslą, gauna laikiną, palaipsniui mažėjančią paramą iki 2013 m. 
remiantis regionų konkurencingumo ir užimtumo pagrindais (speciali laikina parama 
„phasing-in“, teikiama ESF).
Suma, skiriama pagal regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslą, yra dalijama taip: 
83,44 proc. regionams, kuriems netaikomas konvergencijos tikslas, ir 16,56 proc. regionams, 
gaunantiems specialią laikiną paramą „phasing in“. Bendrojo reglamento nuostatos1 patikslina 
finansų paskirstymą tarp ERPF ir ESF:

• kreditai, skirti regionų finansavimui, kuriems netaikomas konvergencijos tikslas, 
dalijami po lygiai tarp ERPF ir ESF;

• kreditai, skirti specialios laikinosios paramos „phasing-in“ finansavimui yra dalijami 
po lygiai tarp ERPF ir ESF, o ESF dalis gali siekti iki 50 proc. turimų kreditų.

Atsižvelgus į sėkmingą Bendrijos iniciatyvą INTERREG III Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslas (6 straipsnis) įgyvendinamas tarpvalstybiniu, nacionaliniu ir
regioniniu lygmeniu. ERPF visiškai finansuoja šį tikslą asignuodama 13,2 milijardų eurų arba 
3,94 proc. nuo visiems trims tikslams skirtos sumos.2

Pagaliau reglamente numatytos konkrečios nuostatos dėl požiūrio į tam tikrus teritorinius 
aspektus (8–11 straipsniai):

Urbanistiniu aspektu (8 straipsnis) ERPF „remia dalyvavimą skatinančių bendrų strategijų 
kūrimą, kad būtų sprendžiamos gausios miestų aglomeracijų ekonominės, aplinkos ir 
socialinės problemos“3. Urbanistinė veikla yra integruota į ERPF4 finansuojamas programas, 
ir tokios atskiros programos kaip Bendrijos iniciatyva URBAN5 nebėra.
8–2 straipsniuose nustatyta, kad nukrypstant nuo reglamento 33 straipsnio 2 dalies ERPF 
finansavimas priemonėms teikiamas pagal „regionų konkurencingumo ir užimtumo“ tikslą ir 
patenkantis į reglamento dėl Europos socialinio fondo taikymo sritį padidinamas iki 10 proc. 
aptariamo prioriteto.

ERPF atlieka intervenciją į kaimo vietoves ir nuo žvejybos priklausančias vietoves (9 
straipsnis). Jo veikla labiausiai susijusi su ekonominiu šių vietovių įvairinimu6. Valstybės 
narės ir regionai užtikrina, kad priemonės, kurias pagal reglamentą bendrai finansuoja 
Europos žemės ūkio kaimo plėtros fondas (EŽŪKPF), taip pat veiksmai, kuriuos bendrai 

  
1 17 straipsnis, KOM(2004) 492.
2 2000–2006 m. INTERREG III visiškai finansuojama ERPF bei turinti 4,875 milijardo eurų 
3 8 straipsnis, KOM(2004) 495.
4 36-4 b straipsnis, KOM(2004) 492 galutinis.
5 URBAN turi 739 milijonų eurų finansinį paketą 2000–2006 m.
6 9 straipsnis, KOM(2004) 495.
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finansuoja Europos žuvininkystės fondas (EŽF) ir programos, kurias bendrai finansuoja 
ERPF, papildytų vienos kitas ir derėtų.

Be to, ERPF bendrai finansuojamos regioninės programos pagal konkurencingumo tikslą 
taikomos vietovėms su gamtinėmis kliūtimis (10 straipsnis), padeda „finansuoti investicijas, 
skirtas prieinamumui gerinti, su kultūriniu paveldu susijusioms ekonominės veiklos rūšims 
skatinti ir plėtoti, skatinti tausojantį gamtinių išteklių naudojimą ir turizmo sektorių“1.

Pagaliau atokiausi regionai (11 straipsnis), kurie atitinka konvergencijos tikslą arba jo 
neatitinka, pasinaudos specialiu ERPF finansavimu, kad integruotųsi į vidaus rinką 
atsižvelgiant į atitinkamus suvaržymus2. 0,42 procentų konvergencijos tikslui skirto biudžeto 
yra skirta atokiausiems regionams. 

Nustatant ERPF dalyvavimo programose ribas, numatoma pakelti ERPF įnašų dydį3: 10 proc. 
tarpregioninio bendradarbiavimo veiklai pagal konkurencingumo ir konvergencijos tikslus; 
5 proc. pagal konkurencingumo tikslą vietovėms su gamtinėmis kliūtimis, nedidelio ar labai
nedidelio gyventojų tankumo teritorijoms, regionams, buvusiems prie Sąjungos išorės sienų 
iki 2004 metų balandžio 30 d. Sumos šioms skirtingoms teritorijoms didinimas yra 
suderinamas, jei neviršija 60 proc. limito viso Bendrijos įnašo. 

7 straipsniu ERPF pagalba negali būti skiriama tokioms išlaidoms kaip PVM, skolos 
palūkanos, žemės pirkimas už sumą, kuri viršija 10 proc. visų tinkamų išlaidų tai operacijai, 
būstas, atominių elektrinių eksploatacijos nutraukimas.

• ERPF lėšų paskirstymas

ERPF lėšų paskirstymas 2007–2013 metais

Milijardai eurų tikslo % 
Konvergencijos tikslas:
- Regionai, kurių BVP mažesnis nei 75 proc. vidutinio Bendrijos 

BVP: ERPF ir ESF 
- Statistinis poveikis: ERPF ir ESF
- Sanglaudos fondai

264

178,9
22,1

62,99

67,8%
8,4%
23,8%

Regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslas:
- Regionai, kurie neatitinka konvergencijos tikslo: ERPF ir ESF

- „Phasing-in“: ERPF ir ESF 

57,9
48,3

arba 24,15 skirta
ERPF

9,5

83,4%

16,6%

  
1 10 straipsnis, KOM(2004) 495.
2 11 straipsnis, KOM(2004) 495.
3 52-1 straipsnis, KOM(2004) 492.
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Europos teritorinis bendradarbiavimas: 

- ERPF 13,2
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Pastabos ir pasiūlymai

Komisijos pasiūlymu buvo efektyviai ir subalansuotai sujungta sanglaudos politika su 
Lisabonos ir Geteborgo prioritetais (pvz., konkurencingumu, prieinamumu, užimtumu ir 
socialine integracija, aplinkos apsauga ir pavojaus prevencija).
4, 5 ir 6 straipsnių formuluotėse siūlomos įvairios temos ir FEDER veiklos sritys, kurios 
siejasi su tikslais.  
Keleto pagrindinių principų priminimas ir sustiprinimas, veiklos orientavimas, 
suderinamumas ir partnerystė yra labai skatintini. 

Reikia išnagrinėti šiuos toliau keliamus klausimus. 

• Urbanistinis aspektas

Nors dabar skiriami ištekliai miestams yra daug didesni už tuos, kurie buvo skirti iniciatyvai 
URBAN (URBAN disponavo 739 milijonais eurų 2000–2006 m.), mums atrodo, kad reikia 
daugiau dėmesio urbanistiniam aspektui atsižvelgiant į tai, kad nauji projektai palies daugelį 
gyvenančių miestuose piliečių. Todėl jūsų nuomonės referentas pageidautų, kad urbanistinė 
politika būtų gerokai sustiprinta šiomis priemonėmis:

• nustatyti minimalią sumą, kurią kiekviena valstybė narė turėtų įnešti į urbanistinio 
aspekto programas; 

• padidinti ERPF dalį ESF miesto teritorijų finansavimo priemonėse iki 10 proc., kaip 
numatyta Komisijos pasiūlyme (8–2 straipsniai). Tai leistų miestams lanksčiau rinktis 
atitinkamas vietinių permainų priemones; 

• kuo labiau įtraukti vietines organizacijas į strateginės reikšmės nacionalinių planų 
ruošimą, siekiant partnerystės principo laikymosi;

• visus didžiuosius miestus įtraukti į ERPF prioritetus. Dabartinio pasiūlymo 5–3 
straipsniai dėl ERPF prioritetų neįtraukia didžiųjų miestų į projektus dėl visuotinės 
ekonominės svarbos telekomunikacinių ir transporto paslaugų. Atsižvelgdamas į jų 
pagrindinį įnašą regioninei plėtrai, jūsų nuomonės referentas mano, kad į ERPF 
prioritetus būtina įtraukti didžiuosius miestus. 

• Neįgalieji asmenys

Jūsų nuomonės referentas sutinka, kad ERPF turi būti pagrindinis įrankis, galįs sumažinti ir 
palengvinti neįgaliųjų asmenų socialinę izoliaciją visose gyvenimo srityse. Norėdami 
užtikrinti, kad struktūriniai fondai nesukurtų kitų kliūčių neįgaliesiems asmenims, mes 
pateikiame šiuos pasiūlymus: 

• aiškią nuorodą susieti neįgaliųjų asmenų prieinamumo reikalavimus su lėšų 
paskirstymu. Turi būti apsvarstytas prieinamumo kriterijų įtraukimas į miesto 
plėtros projektus, kuriuos finansuoja ERPF.
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• numatyti specialų įsipareigojimą pašalinti kliūtis, su kuriomis susiduria 
neįgalieji asmenys, norėdami gauti prekes ir paslaugas, ir sukurti aplinką, 
minimą 2 straipsnyje, kuri yra ERPF tikslas.

• Aplinka

Pagal tris tikslus ERPF reglamento projekte siūlomos kai kurios finansavimo galimybės, 
tokios kaip biologinės įvairovės skatinimas ir aplinkos apsauga (pagal konvergencijos tikslą), 
infrastruktūros plėtra, susijusi su „Natura 2000“ (pagal regionų konkurencingumo tikslą). Šios 
nuorodos į biologinę įvairovę ir „Natura 2000“ yra labai skatintina. 

Siekiant sustiprinti sanglaudos politikos aplinkosaugos aspektus, reikia padaryti tikslias 
nuorodas į aplinkosaugą ir aplinkos gerinimą visuose atitinkamuose straipsniuose. 

Nuoroda į „tvarią ekonominę plėtrą“ 5–2 straipsniai yra abejotina, nes jūsų nuomonės 
referentas mano, kad „Natura 2000“ investicijos turi ne tik nešti tiesioginę ekonominę naudą, 
bet ir visuomeninę naudą, pvz., tokią, kaip sveikata ir švietimas. Siekiant atspindėti šį 
principą, būtų geriau vartoti terminą „tvari plėtra“, o ne „tvari ekonominė plėtra“. 

• Teritorinio bendradarbiavimo tikslas

Šiam naujam tikslui yra skirta 13,2 milijardų eurų. Komisija siūlo padalyti šią sumą lygiomis 
dalimis nacionaliniam ir tarpvalstybiniam bendradarbiavimui. Kai kurios valstybės narės 
norėtų, kad nacionaliniam bendradarbiavimui būtų skirta daugiau nei tarpvalstybiniam. 
Jūsų nuomonės referentas pritaria Komisijos nuomonei ir mano, kad lėšos nacionaliniam ir 
tarpvalstybiniam bendradarbiavimui turėtų būti paskirstytos po lygiai. Antraip palyginę 
INTERREG (4,875 milijardų eurų) iniciatyvos lėšas su tomis, kurios nuo šiol yra skirtos 
tarpvalstybiniam bendradarbiavimui, pamatysime, kad pastarosios gerokai išaugo. 

• Debatai dėl finansinės perspektyvos

Debatų dėl finansinės perspektyvos klausimu, nuo kurių priklauso tolesnė sanglaudos 
politikos ateitis, jūsų nuomonės referentas mano, kad būtina palaikyti Europos Komisiją, kuri 
tam pasiūlė 1,24 proc. nuo EB BVP. Atsižvelgiant į Sutarties 158 straipsnyje nustatytus 
tikslus šis punktas yra esminis, nes garantuoja tvirtą Europos regioninę politiką, aprūpintą 
reikiamomis finansinėmis priemonėmis.


