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I. Pranešimo gairės ir tikslai

Pranešimo dėl struktūrinės politikos poveikio ir padarinių pagrindiniai tikslai yra šie:

• prisidėti prie diskusijų dėl Ketvirtojo ekonominės ir socialinės sanglaudos pranešimo, 
kurį Komisija pristatys 2007 m. gegužės 24–25 d. Leipcige;

• išaiškinti struktūrinės politikos padarinius ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui 
bei jų ypač svarbų vaidmenį įgyvendinant Lisabonos strategijos tikslus ir įtraukiant 
strategines kryptis į naująją sanglaudos politiką;

• pabrėžti integruotos struktūrinės politikos svarbą derinant struktūrinių fondų ir 
Sanglaudos fondo veiksmus su veiksmais, paremtais kita Bendrijos politika;

• prisidėti prie veiksmų, kurie padidintų sanglaudos politikos matomumą;

• pateikti rekomendacijų dėl naujosios sanglaudos politikos įgyvendinimo, siekiant 
pagerinti jos padarinius Europos regionams.

Europos Sąjungos (ES) sanglaudos politikos poveikį galima vertinti keturiais atžvilgiais: 
ekonominiu, socialiniu, teritoriniu ir su valdymu susijusiu atžvilgiu.

I. Ekonominiai padariniai
Pranešimu bus bandoma prisidėti prie struktūrinių fondų ekonominių padarinių optimizavimo 
naujuoju 2007–2013 programavimo laikotarpiu, atsižvelgiant į šiuos aspektus:

1. Struktūrinių fondų indėlis į įvairių ES regionų ekonominę sanglaudą:
Pagrindinis sanglaudos politikos tikslas – suvienodinti įvairių ES regionų BVP lygį. 
Kai kuriuose regionuose šis tikslas jau pasiektas, bet daugelyje kitų dar reikia daug
nuveikti. Tuo pat metu suartėja valstybės narės ir didėja atotrūkis tarp tų pačių 
valstybių regionų. Stengiamasi užtikrinti, jog regionų augimas būtų stabilus ir 
valdomas, kad būtų išvengta ekonominio disbalanso.

2. Struktūriniai fondai kaip priemonė investicijoms pritraukti:
Struktūrinių fondų finansinis indėlis yra ne didesnis kaip 4 proc. BVP, tačiau ši 
pagalba padeda didinti investicijas. Bendruoju finansavimu didinama valstybės išlaidų 
dinamika ir pritraukiami privatūs investuotojai. Pvz., iniciatyva JEREMIE padės MVĮ 
derinti įvairius finansavimo šaltinius.

3. Konkurencingumo stiprinimas:
Finansuodami 2 tikslui („ekonominis vystymasis ir konkurencingumas“) priskiriamas 
priemones, struktūriniai fondai padeda stiprinti regionų konkurencingumą. Lisabonos 
strategija – Bendrijos konkurencingumo stiprinimo pagrindas – teikia peno naujajai 
sanglaudos politikai visų pirma dėl šių dviejų dalykų: Bendrijos strateginių krypčių ir 
lėšų skyrimo šioje strategijoje numatytai veiklai.
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4. Naujovių diegimo skatinimas regionuose, Europos mokslinių tyrimų srities 
stiprinimas ir mokslinių tyrimų skatinimas

Naujovių diegimas yra konkurencingos ekonomikos pagrindas. ES naujoves remia 
įvairiomis priemonėmis: ta pačia kryptimi dirbama įgyvendinant Konkurencingumo ir 
naujovių pagrindų programą bei Europos bendrijos septintąją bendrąją mokslinių 
tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos programą. Be to, Europos 
Komisija remia mokslinių tyrimų tinklus ir iniciatyvas, pvz., „ProInno Europe“ ir 
„Novatoriškieji Europos regionai“ (pranc. Régions innovantes d'Europe (RIE)). Norint 
padidinti bendro darbo veiksmingumą, reikia kuo geriau suderinti struktūrines 
priemones su šiomis Europos bendrijos priemonėmis.

II. Socialiniai padariniai
Šiame pranešime pateikiama pasiūlymų, kaip prisidėti prie struktūrinių fondų veiklos 
socialinių padarinių optimizavimo naujuoju programavimo laikotarpiu.

1. Indėlis į Europos užimtumo strategijos įgyvendinimą
Europos užimtumo strategija siekiama trijų pagrindinių tikslų: visiško užimtumo, 
darbo kokybės ir našumo, regioninės ir socialinės sanglaudos bei integracijos. Europos 
socialinis fondas yra svarbi priemonė. Įgyvendinant šią strategiją, jos negalima palikti 
nuošalyje.

2. Indėlis į naujų darbo vietų kūrimą
Kuriant darbo vietas, struktūriniai fondai atlieka esminį vaidmenį. 2-ajam tikslui 
priskiriamuose regionuose 1995– 2000 m. nedarbas sumažėjo vidutiniškai 1 proc. 
labiau negu likusioje ES dalyje, nors užimtumas ne visuomet buvo stabilus. Štai kodėl 
reikia prižiūrėti, kad kuriamos darbo vietos būtų geros ir pastovios.

3. Kova su socialine atskirtimi
Tam tikroms gyventojų grupėms gresia didesnis socialinės atskirties pavojus negu 
kitoms. Europos socialinis fondas rėmė veiksmus, kuriais stengiamasi palengvinti 
skurdžiausių gyventojų grupių, neįgaliųjų, moterų ir t. t. patekimą į darbo rinką. 
Naujuoju programavimo laikotarpiu šie tikslai buvo įtraukti į visų sričių politiką ir 
veiksmų planus.

III. Teritoriniai padariniai
Teritorinės sanglaudos koncepcija labiausiai susijusi su Konstitucijos projektu. Nors 
Konstitucija nebuvo patvirtinta, pranešime pateiksime rekomendacijų dėl aktyvesnio 
naujosios sanglaudos politikos įgyvendinimo teritoriniu lygmeniu.

1. Gerinti ypač didelės atskirties rizikos regionų patekimo galimybes
Regionai, kurių specifinės nekintančios geografinės ypatybės, pvz., labai atokūs regionai, 
salos, kalnų regionai ir negausiai apgyvendintos zonos, turi sunkumų susisiekti su 
ekonomikos ir socialiniais centrais. Kitiems regionams atskirtis irgi pažįstama. 
Susisiekimo sunkumai paaštrina gyventojų mažėjimo bei senėjimo problemas ir sudaro 
kliūčių teikiant visuotinės ekonominės svarbos paslaugas.

2. Miesto dimensija ir policentrinės erdvės kūrimas
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Nevienodas teritorinis miestų pasiskirstymas didina centrinių miestų zonų gyventojų 
pertekliaus problemas, tai daro neigiamą poveikį gyvenimo kokybei, pragyvenimo 
išlaidoms, socialinei lygybei ir miestų aplinkai. Keletą šių problemų sprendimų Komisija 
jau pasiūlė savo komunikate dėl miestų ir aglomeracijų įnašo1. Vis dėlto ekonominės 
veiklos telkimas keliuose centruose skatina kaupimosi procesą. Jo padariniai neigiami. 
Naujųjų valstybių narių sostinėse augimas labai ryškus, o bendras gyventojų skaičius 
mažėja.

3. Miestų ir kaimo vietovių teritorinės pusiausvyros įvedimas
Išliekantis didelis ekonomikos plėtros atotrūkis tarp didžiųjų miestų ir likusios šalies 
teritorijos – specifinė naujųjų valstybių narių ypatybė. Plečiant kaimo zonas, reikia 
atsižvelgti į miestų ir kaimo vietovių santykius.

4. Įnašas į įvairių Europos teritorijų demografinę pusiausvyrą
Regionuose, kenčiančiuose dėl susisiekimo sunkumų ar prastesnės infrastruktūros, 
gyventojų populiacija mažėja ir senėja. Aktyvūs gyventojų sluoksniai telkiasi 
didžiausiuose miestuose. Į sanglaudos politiką įtraukiant infrastruktūros kūrimą 
izoliuotuose regionuose galima daryti tiesioginę įtaką demografijos raidai. Kad jaunimas 
neapleistų kaimo, ypač svarbu ten kurti gerai mokamas darbo vietas paslaugų sektoriuje.

5. Europos ekonominės ir socialinės integracijos stiprinimas
Transeuropinio transporto tinklo (RTE-T) kūrimas, patekimo į periferinius regionus 
sąlygų gerinimas, Europos mokslinių tyrimų srities stiprinimas ir kiti veiksmai, dar 
finansuojami iš struktūrinių fondų lėšų, padeda kurti geresnes Europos ekonominės ir 
socialinės integracijos sąlygas. Kuriant nacionalinę politiką papildančią Europos regionų 
politikos pridėtinę vertę, kaip tik ir siekiama sustiprinti jų ekonominę bei socialinę 
integraciją.

6. Regionų paveldo išlaikymas
Kultūrų skirtumai ir įtakų maišymasis – didžiulis Europos žemyno turtas. Kiekvienas 
Europos regionas turi savo papročius, architektūrą, kalbą ir kultūros ypatybių. Regionų 
politikos veiksmais prisidedama prie jų išsaugojimo visoje ES teritorijoje, kad joje būtų 
galima ir toliau gyventi bei dirbti.

IV. Su valdymu susiję padariniai
Pranešime parodomas struktūrinės politikos poveikis valdymui ir pateikiamos 
rekomendacijos, kaip jį dar labiau padidinti.

1. Administracinių pajėgumų stiprinimas
Europos regionų politikos įgyvendinimo programoms ir ilgalaikiams projektams 
įgyvendinti reikalingi tam tikri administraciniai pajėgumai. Pasirengimo stojimui 
etapu naujosios valstybės narės įdėjo nemažai pastangų stiprindamos savo 
administracines pajėgas. Tačiau šis procesas dar nesibaigė.  Tai turi būti daroma ir 
naujos regioninės politikos įgyvendinimo etapu.

  
1 Komisijos 2006 m. liepos 13 d. komunikatas „Sanglaudos politika ir miestai: miestų ir aglomeracijų įnašas į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą regionuose“.
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2. Didelių infrastruktūros projektų stabilizavimas per daugiametį programavimą
Papildomumo principu paremtas daugiametis strateginis regioninės plėtros 
programavimas padėjo stabilizuoti didžiuosius valstybinius projektus. Įvairių partnerių 
daugiamečiai įsipareigojimai užtikrina geresnį ilgalaikio projekto finansavimą. Net ir 
šiandien kai kurie dideli infrastruktūros projektai neįgyvendinami, nes partneriai 
nevykdo savo finansinių įsipareigojimų.

3. Bendradarbiavimo principas kaip viešosios politikos demokratizavimo veiksnys
Bendradarbiavimo principo taikymas nuo pasirengimo iki pat įgyvendinimo etapo 
padėjo demokratizuoti valstybės institucijų veiksmus. Europos Komisijos glaudus 
bendradarbiavimas su kompetentingomis kiekvienos valstybės narės šalies, regiono ir 
vietos lygmens institucijomis, įskaitant ekonominius bei socialinius subjektus, turi 
teigiamą poveikį regioninės politikos veiksmingumui: numatomi veiksmai geriau 
atitinka regionų ar tam tikrų grupių poreikius.

4. Tarpvalstybinio ir tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas (keitimasis 
pažangiąja praktika)
Trečiojo naujosios sanglaudos politikos tikslo, kuriam skirti finansiniai ištekliai labai 
riboti, esmė – skatinti teritorinį bendradarbiavimą. Tarpvalstybiniu bendradarbiavimu 
siekiama suartinti kaimyninius regionus, kuriuos skiria valstybinės sienos. Šio 
sanglaudos politikos aspekto pridėtinė vertė regionų vystymuisi labai didelė, nes jos 
negalima pakeisti jokia nacionaline politika.

5. Dėl didesnio sanglaudos politikos matomumo išaugusi piliečių parama
Kaip rodo gausių tyrimų rezultatai, sanglaudos politika yra geriausiai matoma 
Bendrijos politikos dalis, turinti didžiausią įtaką regionams. Dauguma gyventojų, 
gyvenančių regionuose, gaunančiuose paramą iš struktūrinių fondų, puikiai suvokia 
teigiamus šios politikos padarinius. Taigi ši politika itin padeda priartinti Europos 
bendrijos politiką prie Europos piliečių, o tada šie labiau palaiko ES. Norint užtikrinti 
fondų finansuojamų veiksmų matomumą, labai svarbu supažindinti su fondų 
valdytojais.

SIŪLYMAI:

• Įsteigti BENDRIJOS POLITIKOS PADARINIŲ SANGLAUDAI OBSERVATORIJĄ. 
Jos veikla turėtų apimti ir keitimąsi pažangiąja praktika, susijusia su sanglaudos 
tikslo įtraukimu į visus šios politikos rengimo ir įgyvendinimo etapus, bei jos 
skleidimą.

• Pabrėžti sanglaudos politikos tikslą stiprinti ekonominę ir socialinę integraciją bei 
jos pridėtinę vertę Europos bendrijos lygmens struktūrinei politikai.

• Pasiūlyti Komisijai ištirti, kokia šalies ir Bendrijos valstybinė politika gali padėti 
skatinti konvergenciją, ir parengti komunikatą šia tema.

• Paraginti Komisiją, 2009 m. atliekant naujosios sanglaudos politikos etapo vidurio 
vertinimą, ištirti struktūrinių fondų, kaip priemonės, poveikį privačioms investicijoms, 
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kurias jie padeda pritraukti, bei naujųjų sanglaudos politikos įgyvendinimo 
priemonių, kuriomis didinamas konkurencingumas, padarinius.

• Įpareigoti Komisiją ieškoti naujų būdų derinti struktūrinės politikos priemones su 
kitomis Bendrijos priemonėmis, kuriomis siekiama labiau sutelkti bendras jėgas 
skatinant mokslinius tyrimus ir naujovių diegimą.

• Paprašyti Komisiją išsiaiškinti, ar prievolė mažiausiai 20 proc. struktūrinių fondų 
lėšų skirti mokslinių tyrimų ir naujovių skatinimui, kaip siūloma Aho pranešime1, yra 
perspektyvi, ir įvertinti būtinybę mokslinių tyrimų bei naujovių skatinimo srityje 
nustatyti kiekybinius tikslus.

• Paprašyti Komisiją Bendrijos mokslinių tyrimų ir naujovių skatinimo programose, 
ypač Europos bendrijos septintojoje bendrojoje mokslinių tyrimų, technologijų 
plėtros ir demonstravimo veiklos programoje, numatyti kiekybinius poveikio tikslus.

• Siekiant plėtoti naujovių diegimą MVĮ, turint omenyje, kad dažna jų net nesuvokia 
būtinybės diegti inovacijas, atsižvelgiant į Europos programas, įkurti 
TECHNOLOGIJŲ ORGANIZAVIMO ĮSTAIGĄ, kad būtų palengvintas naujovių 
diegimas įmonėse ir tai sparčiau vyktų; ši įstaiga galėtų būti įtraukiama į regioninius 
projektus, technologijų parkus, verslo inkubatorius, tinklus ir t. t.

• Pasiūlyti Komisijai ir valstybėms narėms padidinti Europos socialinio fondo indėlį į 
Europos užimtumo strategijos įgyvendinimą, stiprinant jų tarpusavio sąsają.

• Pasiūlyti Komisijai surinkti išsamesnę informaciją apie darbo vietų, sukurtų 
naudojantis struktūrinių fondų parama, kokybę.

• Pasiūlyti Komisijai ir valstybėms narėms, siekiant išvengti tam tikrų gyventojų grupių 
socialinės atskirties, ypatingą dėmesį skirti visas politikos sritis apimančių 
horizontalių tikslų ir veiksmų (prieinamumo, lyties ir kt. srityse) įgyvendinimui.

• Paraginti Komisiją, valstybes nares ir regionus, ypač tuos, kurie priskiriami 
konvergencijos tikslui, visų pirma finansuoti priemones, kuriomis skatinama kurti 
policentrines erdves, siekiant išvengti teritorinio disbalanso, turint omenyje miestų 
aglomeracijas.

• Paskatinti Komisiją, valstybes nares ir regionus ištirti, kokios priemonės 
tinkamiausios siekti teritorinės pusiausvyros tarp miesto bei kaimo vietovių ir skatinti 
keitimąsi pažangiąja praktika.

• Paprašyti Komisiją, valstybes nares ir regionus kaimo vietovėse palaikyti ir skatinti 
ekonominę veiklą, susijusią su naujųjų technologijų plėtra, kuriai didelių centrų 
artumas nereikalingas.

• Pasiūlyti Komisijai apsvarstyti galimybę taikyti didesnes sankcijas už projektų, 
pradėtų vykdyti naudojantis ES finansine parama, apleidimą.

• Pranešime pabrėžti, kokią vietą sanglaudos politikoje užima tarpvalstybinis bei 

  
1 Nepriklausomų ekspertų grupės pranešimas dėl mokslinių tyrimų ir naujovių skatinimo, parengtas po 
Hamptono Courto aukščiausiojo lygio susitikimo (2006 m. sausį).
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tarptautinis bendradarbiavimas, ir paraginti valdžios institucijas skatinti 
tarpvalstybinį ir tarpregioninį bendradarbiavimą kuriant įvairius bendradarbiavimo 
tinklus.

• Pasiūlyti Komisijai, vadovaujantis įgyvendinimo reglamentu, apsvarstyti priemones, 
kuriomis siekiama padidinti ne tik didžiųjų infrastruktūros projektų, bet ir vidutinės 
svarbos projektų veiksmų matomumą.
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