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I. Temos ir sąvokos „būsima plėtra“ apibūdinimas 
Europos Parlamentas pranešime dėl plėtros strategijos daugelio frakcijų prašymu pareikalavo 
vykdant tolesnę plėtrą labiau atsižvelgti į Bendrijos galimybes priimti naujas nares1.
Kiekvienos naujos narės priėmimas turi priklausyti nuo finansinių išteklių. Šis reikalavimas 
ypač svarbus Europos Sąjungos struktūrinei politikai. Komisija savo 2006 m. lapkričio 8 d. 
plėtros strategijoje taip pat reikalauja vykdant plėtrą iš anksto tiksliai išnagrinėti jos 
padarinius ES biudžetui2. 
Struktūrinė politika taip pat turi būti persvarstyta atsižvelgiant į 2008–2009 m. numatytą ES 
biudžeto peržiūrą (Komisija peržiūros ataskaitą numatė pateikti 2009 m. pradžioje). 
Tarpinstituciniame susitarime dėl 2007–2013 m. biudžeto suskirsčius idėjas į grupes pagal jų 
veiksmingumą, bus labai išsamiai apsvarstytos kaip tik struktūrinės ir regioninės politikos 
sritys, kurioms tenka viena didžiausių biudžeto dalių3. 

Pranešimo projekte turi būti nagrinėjimas klausimas dėl būsimos plėtros poveikio ES 
sanglaudos politikos veiksmingumui ir kaip ji turi būti planuojama, kad būtų pasiekta tolesnė 
pageidaujama pusiausvyra ir augimas. 
Pranešime kaip būsima plėtra analizuojamas Rumunijos ir Bulgarijos stojimas. Šios šalys 
įstos į ES 2007 m. sausio 1 d., jei tam pritars gyventojai. Šių šalių stojimas formaliai nėra 
„būsima plėtra“, nes į jį atsižvelgiama jau naujoje finansinėje apžvalgoje dėl 2007–2013 m. 
programinio laikotarpio. Vis dėlto kaip tik pagal regioninę ir struktūrinę politiką reikalaujama 
atsižvelgti į tai, kad nebuvo įvertintas šių šalių mažo ekonominio pajėgumo statistinis 
poveikis kitų regionų finansavimui; toks vertinimas bus atliekamas tik nuo 2014 m.
Be to, būsimos plėtros sąvoka taikoma ir kalbant apie šalis, kurioms oficialiai suteiktas šalių 
kandidačių statusas ir su kuriomis ES jau pradėjo stojimo derybas, nors jų baigtis dar 
nežinoma. Tai yra Turkija ir Kroatija. Abiejose šalyse įgyvendinama vadinamoji 
pasirengimo narystei paramos priemonė IPA4.
Potencialiomis šalimis kandidatėmis laikomos ir kitos Vakarų Balkanų šalys (buvusi 
Jugoslavijos Respublika Makedonija, Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Juodkalnija, Serbija 
(įskaitant Kosovą), kuriose irgi jau pradedama įgyvendinti pasirengimo narystei paramos 
priemonė IPA. Makedonija 2004 m. kovo 22 d. pateikė prašymą dėl stojimo į Europos 
Sąjungą ir jai (vienintelei Vakarų Balkanų šaliai) jau suteiktas šalies kandidatės statusas5.
Taigi analizė apims Rumuniją ir Bulgariją bei visas šalis, gaunančias pasirengimo narystei 
paramą. Visos kartu jos bus vadinamos stojančiosiomis šalimis arba šalimis kandidatėmis (SŠ 
ir 9 ŠK).
Kitos šalys, su kuriomis ES yra sudariusi partnerystės susitarimus (Ukraina, Rusija) arba 

  
1 Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos 2005 m. plėtros strategijos dokumento P6_TA-
PROV(2006)0096, priimta plenariniame posėdyje 2006 03 16.
2 2006 11 08. Komisijos komunikatas COM(2006) 649 Europos Parlamentui ir Tarybai „Plėtros strategija ir 
pagrindiniai 2006–2007 m. uždaviniai“. 
3 Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės ir patikimo 
finansų valdymo (OL 2006/C 139/01). 
4 „Būsimos plėtros įtaka sanglaudos politikos veiksmingumui“, Struktūrinių ir sanglaudos politikos krypčių 
departamento pažyma, 2006 07 31; PE 375.308.
5 Būsimos plėtros įtaka sanglaudos politikos veiksmingumui, Struktūrinių ir sanglaudos politikos krypčių 
departamento pažyma, 2006 07 31; PE 375.308.
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kurioms taikoma Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė (ENPI), nėra pranešimo 
objektas, nes jos potencialiomis stojančiosiomis šalimis gali tapti tik labai tolimoje ateityje.

II. Pagrindiniai būsimos regioninės politikos reikalavimai 
Konvergencijos pažanga ES 
Yra pasiekta didelių Europos sanglaudos politikos laimėjimų. Pavyzdiniu laikomas ES 
pietinės dalies plėtros skatinimas. Joje struktūrinių fondų lėšos prisidėjo prie to, kad 1989–
1999 m. Graikijos, Portugalijos ir Airijos BVP išaugo maždaug 10 proc. ir tai sudarė daugiau 
nei 70 proc. (palyginti su ankstesniaisiais 63,5 proc.) ES vidurkio1. Šiuo metu buvusiose 
šalyse kandidatėse šis rodiklis yra 75–90 procentų. 

Kiek kuklesni plėtros į Rytus rezultatai. Nepalyginti didesnis ir iššūkis, nes šiuo atveju 
pradinis ekonomikos lygis, kurį reikia suvienodinti, yra žemesnis. Kartu reikėjo užbaigti
esminę politinės sistemos reformą. ES išsiplėtus nuo 15 iki 25 valstybių narių, jos teritorija 
padidėjo 23 proc., gyventojų skaičius – 20 proc., tačiau vertybių kūrimas – tik 5 proc. ES 10 
valstybių narių vidutinės pajamos išaugo nuo 44 proc. 1997 m. iki 50 proc. 2005 m. ES 15 
valstybių narių pajamų vidurkio2. Vis dėlto gyvenimo lygio suvienodinimo (kai bus pasiekta 
75 proc. riba) Komisija tikisi tik 2040 metais. Įvairūs moksliniai institutai laikosi nuomonės, 
kad augimas ES 10 valstybių narių gali itin sulėtėti, taigi įveikti atskirtį gali tekti kur kas 
ilgiau.3

Bet ir ES 15 valstybių narių yra nemažai neišspręstų struktūrinių problemų, arba kaip 
globalizacijos išraiška atsiranda naujų trūkumų vietose. Daugelyje regionų įmonės nutraukia 
veiklą ir yra didelis nedarbas. Pirmiau minėtas ES 10 valstybių narių ekonomikos pajėgumų 
suvienodinimas su ES 15 valstybių narių pagrįstas santykinai silpnu „senųjų“ ES 15 valstybių 
narių augimu. 

Įveikti ekonominį atsilikimą tenka esant įtemptai daugumos valstybių narių biudžeto padėčiai. 
Net šešios (Lenkija, Čekijos Respublika, Vengrija, Slovakija, Malta ir Kipras) iš dešimties 
naujųjų valstybių narių pažeidė Stabilumo ir augimo paktą4. O ir didžiųjų valstybių narių –
Vokietijos bei Pranzūzijos – biudžeto deficitas pastaraisiais metais prieštaravo Stabilumo ir 
augimo pakto įpareigojimams. Tai padarys neigiamą įtaką daugelio valstybių narių 
galimybėms ir pasirengimui mokėti įmokas į ES biudžetą, o kartu ir sanglaudos politikai. 

Be to, reikia nepamiršti būsimų viešųjų išlaidų, susijusių su demografiniais pokyčiais. 
Ekonomikos ir finansų reikalų generalinio direktorato 2006 m. vasario 13 d. pranešime5

sakoma, kad su senėjimu susijusios viešosios išlaidos ES vidutiniškai išaugs 4 proc. BVP, o 

  
1 „Nauja partnerystė sanglaudos labui“, trečioji ekonominės ir socialinės sanglaudos ataskaita. Europos 
Komisijos COM(2004)343, 2004 m. vasario mėn.
2 „Plėtra po dvejų metų: ekonominis įvertinimas“, Europos Komisija, vienkartinis leidinys Nr. 24, 2006 m. 
gegužės mėn.
3 „Dabartinė ekonomikos padėtis Vidurio, Rytų ir Pietų Europos šalyse“, Vienos tarptautinės ekonominės 
padėties analizės institutas, 2005 m. liepos mėn., 2006 m. EUROSTATO duomenys.
4 „Naujosios valstybės narės ir Stabilumo ir augimo paktas: poreikiai, susiję su stojimu į euro zoną“, 
EUROFRAME-EFN ataskaitos priedas, 2006 m. pavasaris.
5 „Senėjimo poveikis biudžeto išlaidoms: prognozės dėl pensijų, sveikatos priežiūros, ilgalaikės priežiūros, 
švietimo ir nedarbo sričių pokyčių ES 25 valstybėse narėse (2004–2050 m.)“, Europos Komisija, Ekonomikos ir 
finansų reikalų generalinis direktoratas, speciali ataskaita Nr. 1/2006, 2006 02 13.
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vidutinis ES 25 valstybių narių augimo tempas smuks nuo 2,2 proc. 2004–2010 m. iki 1,4 
proc. 2030–2050 m. 

Galimybės priimti kitas šalis ir būsimos plėtros problemos
Pirmiau nurodytame pranešime dėl plėtros strategijos Europos Parlamentas reikalauja, kad 
naujų narių priėmimas priklausytų nuo finansinių išteklių. Šis reikalavimas ypač svarbus 
Europos Sąjungos struktūrinei politikai. Atsižvelgiant į stojančiosios šalies dydį ir jos 
atsilikimą, „senieji“ Bendrijos regionai ir šalys dėl „statistinio poveikio“ gali netekti 
finansavimo arba tenkintis laikinais sprendimais, ir ne tik dėl to, kad ten būtų padidėjęs 
konkurencingumas arba įvykę tinkami struktūriniai pokyčiai. 

Struktūrinio finansavimo netekimas arba jo pasibaigimas, kaip Rytų Europos šalių 
prisijungimo padarinys, jau tapo problema daugelyje ES 15 valstybių narių. Todėl 
diskutuojant dėl ES 27 valstybių narių turi būti labiau atsižvelgta į tai, kad vadinamojo 
Kopenhagos ketvirtojo stojimo kriterijaus laikymasis būtų susietas su sanglaudos ir 
struktūrine politika. Pvz., viename Europos Vadovų Tarybos pranešimų1 sakoma, kad, 
priimdama naujas nares, ES turi ir toliau pajėgti „išlaikyti Europos integracijos dinamiką“. Be 
to, „turi būti dedamos visos įmanomos pastangos, siekiant stiprinti Sąjungos sanglaudą ir 
efektyvumą“. 

Su kokia ypatinga problema teks susidurti, matyti iš 1 priedo lentelės. Į ES įstojus visoms SŠ 
ir 9 ŠK, jos teritorija padidės 35 proc., gyventojų skaičius – 27 proc., tačiau ekonominė galia 
– tik 4 proc., o BVP vienam gyventojui smuks 18 proc2.

Plėtros finansiniai padariniai

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu struktūriniai fondai sudaro 0,37 proc. Europos BVP, į 
statistikos mokslinių institutų prognozes dėl augimo (BVP ir gyventojai), struktūrinių fondų 
apimtis įstojus SŠ ir 9 ŠK padidės maždaug 4 proc. (2006 m. = 3,7 proc., 2014 m. = 4,8 
proc.)3. 

Remiantis tikėtiniausia prognoze, kad visos SŠ ir 9 ŠK kitais finansavimo laikotarpiais 
nepasieks 75 proc. ribos, o lėšų panaudojimas tebebus 4 proc. nacionalinio BVP, šioms šalims 
skiriamas finansavimas išaugs nuo 18,5 mlrd. eurų 2007 m. iki 25,5 mrld. eurų 2014 m.; tai 
atitinka 49,8 proc. struktūrinių fondų biudžeto. Šią probemą dar aiškiau galima iliustruoti 
remiantis aktualiu 2007–2013 m. laikotarpiu: kad būtų galima daryti šiandienos atžvilgiu 
būtinas struktūrines investicijas, SŠ ir 9 ŠK turėtų būti skirtas 150,2 mlrd. eurų biudžetas4. 

Politiškai toks struktūrinių fondų didinimas nerealus. Mažai tikėtinas ir proporcingas 
finansavimo mažinimas iki šiol jį gaunančioms šalims: pvz., Lenkijai einamuoju laikotarpiu 

  
1 Europos Vadovų Taryba, pirmininkaujančios valstybės narės 2006 m. birželio 15–16 d. išvados 17/7/2006
(2006 07 17 dokumentas Nr. 10633/1/06). 
2 Būsima plėtra ir sanglaudos politika, Struktūrinių ir sanglaudos politikos krypčių departamento pažyma 
IP/B/REGI/NT/2006_08, 2006 m. lapkričio mėn.
3 „Būsimos plėtros poveikis ES regioninei politikai: analizė ir paaiškinimai, susiję su būsimu struktūrinių fondų 
skirstymu“, Finansų ir regioninių klausimų analizės agentūra (GEFRA), 2006 m. lapkričio mėn.
4 „Būsimos plėtros poveikis ES regioninei politikai: analizė ir paaiškinimai, susiję su būsimu struktūrinių fondų 
skirstymu“, Finansų ir regioninių klausimų analizės agentūra (GEFRA), 2006 m. lapkričio mėn.
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tai reikštų finansavimo sumažinimą nuo 59,7 mlrd. eurų iki 30,6 mlrd. eurų. 

Pateikti skaičiai turi parodyti problemos mastą. Be abejo, reikia atsižvelgti į tai, kad ne visada 
tikėtina, jog bus panaudota 4 proc. lėšų, nors tai yra svarbus trumpalaikis stojančiųjų ir šalių 
kandidačių tikslas. Reikia pasakyti, kad aprašyti plėtros procesai vyks ne vienu metu. Vis 
dėlto bet kuriuo atveju 2007 m. prisijungiančių šalių – Rumunijos ir Bulgarijos – statistinis 
poveikis turės įtakos ateinančiam finansavimo laikotarpiui. Bendrija turi išnagrinėti ir 
netrukus įvyksiančio SŠ bei 9 ŠK prisijungimo padarinius; išnagrinėti galimą atvejį, kai šalys 
prisijungtų anksčiau, nei būtų baigti pagrindinių dabartinių konvergencijos regionų 
sanglaudos procesai.

Turkija visais atžvilgiais yra ypatingas atvejis. Jei Turkija jau šiandien būtų ES narė, pagal 
skaičiavimus ji viena gautų 27,3 proc. struktūrinių fondų lėšų. Šią sumą, kuri kasmet sudarytų 
apie 16 mlrd. eurų, būtų galima palyginti su Europos Komisijos 2024 m. apskaičiuota suma: ji 
būtų lygi 22,4 mlrd. eurų, jei augimas būtų 4–5 proc., o lėšų panaudojama 4 proc.1 Kitų
skaičiavimų duomenimis, 2025 m. vien tik struktūrinei Turkijos politikai kasmet turėtų būti 
skirta iki 26 mlrd. eurų.2

Poveikis ES 25 valstybių narių finansavimo galimybėms 

Jei SŠ ir 9 ŠK prisijungtų visos kartu jau dabar, pagal skaičiavimus daugiau nei trečdalis šiuo 
metu finansuojamų regionų prarastų 1-ojo tikslo regionų statusą3. Tik Baltijos šalys ir 
Slovakija neprarastų finansavimo. Labiausiai tai paliestų Italiją, Vokietiją, Maltą, Ispaniją, 
Graikiją ir Prancūziją. Iš Sanglaudos fondo (taikant 90 proc. kriterijų) paramos nebegautų 
valstybės narės Graikija, Kipras ir Slovėnija. Čekijos Respublika būtų priartėjusi prie 90 proc. 
ribos. Priedo 3 ir 4 lentelėse pateikiama nuoseklių prisijungimo procesų padarinių apžvalga. 

III. Pranešime keliamos problemos ir pirmieji pranešėjo apmąstymai 
Minėtos raidos prognozės rodo, kad, priėmus šiuo metu jau pasirengusias stoti šalis, 
išsiplėtusioje Europoje dar kartą smarkiai smuktų regionų gerovė. Šios problemos, kurioms 
spręsti reikia regionų suartinimą skatinančios sanglaudos politikos, dar išauga dėl įtemptos 
valstybių biudžetų padėties ir vis didėjančios pasaulinės konkurencijos. Kartu didėja 
lūkesčiai, kad struktūrinė politika papildys Lisabonos strategiją. Taigi Europos regionų 
politikos problemos didės sparčiau, nei regionų politikai skiriamos lėšos. Tad turi būti 
apsvarstyti nauji regionų finansavimo pakopų modeliai ir nauji veiksmingumo kriterijai. Šie
klausimai turi būti išnagrinėti pranešimo projekte remiantis šiais pirmaisiais apmąstymais: 

Būsimi priėmimo į ES procesai ir Europos regionų politikos pakopų modeliai

• Pranešėjo nuomone, Europos solidarumo idėjai prieštarauja tai, kad Bendrijos plėtros 
„kaina“ būtų finansavimo nutraukimas vis daugiau dabartinės ES 15, ES 25 arba ES

  
1 Komisijos tarnybų darbo dokumentas, „Klausimai, susiję su galima Turkijos naryste ES“, Komisijos tarnybų 
darbo dokumentas SEK(2004) 1202, 2004 m. spalio mėn.
2„Turkijos stojimas į ES: kiek kainuos bendra žemės ūkio politika“, Harald Grethe. Berlyno Humboldto 
universitetas, Žemės ūkio fakultetas, 54 (2005) leidinys 2/2005.
3 Būsima plėtra ir sanglaudos politika, Struktūrinių ir sanglaudos politikos krypčių departamento pažyma 
IP/B/REGI/NT/2006_08, 2006 m. lapkričio mėn., žr. priedo 3 lentelę. 
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27 valstybių narių. Tik (pvz., Airijos atveju) pavykus suvienodinti ir kartu atlikus 
vertinimą remiantis pirminiais vertinimo kriterijais, būtų galima nutraukti atitinkamų 
regionų finansavimą. 

• Jau priimtas sprendimas dėl Rumunijos ir Bulgarijos stojimo. ES turės apibrėžti ypač 
griežtus finansinės paramos skirstymo skaidrumo reikalavimus. Dėl statistinio 
poveikio pereinamojo laikotarpio parama bus ypač reikalinga Italijos ir Vokietijos, 
Graikijos, Ispanijos, Prancūzijos, Maltos ir Lenkijos regionams. Iš pradžių naujų šalių 
stojimas neturės įtakos sanglaudos fondams (taikant 90 proc. kriterijų) šalių regionų 
mastu. 

• Šalies kandidatės Kroatijos priėmimas susijęs su papildomomis problemomis, su 
kuriomis susidurs Europos bendrija. Nuo 2014 m. 4 procentai panaudojamų lėšų, 
matyt, atitiktų maždaug 2 mlrd. eurų kasmet. Naujų šalių stojimas neturės įtakos 
paramos sistemai regionų ir nacionaliniu mastu. Jos BVP vienam gyventojui yra 
palyginti didelis ir sudaro maždaug 48 proc. ES vidurkio (ES 25valstybių narių), be to, 
iki 2013 m. jis galėtų padidėti iki 62 proc. Taigi, atrodo, vidutiniu laikotarpiu būtų 
įmanoma įtraukti ją į Bendrijos struktūrinę politiką. Pasirengimo narystei parama 
daugiausia turėtų būti skirta parengti Kroatijos institucijas taikyti strutūrines ir 
politines priemones šiuolaikinius reikalavimus atitinkančiu būdu.

• Turkija visais atžvilgiais yra ypatingas atvejis. Struktūrinių fondų nuostatos dar nė 
karto nebuvo taikytos panašaus dydžio šaliai su tam tikru ekonomikos lygiu ir 
panašiais skirtumais tarp regionų. Regis, panaudojamų 4 procentų lėšų neįmanoma nei 
skirti (ne mažiau kaip 16 mlrd. eurų kasmet), nei įgyvendinti šios nuostatos 
atsižvelgiant į institucijų galimybes. Todėl artimiausiu metu neįmanoma visiškai 
įtraukti Turkijos į struktūrinių fondų finansinius mechanizmus. Reikalavimas nustatyti
specifines nuostatas yra pagrįstas.

• Ieškant išeities būtų galima, pvz., daugiausia dėmesio skirti tam tikroms paramos 
sritims (pramonės šakų grupės, lyčių lygybės klausimai) arba paramai regionams 
(turintiems ypač tinkamas pradines sąlygas). Į tai turėtų būti labiau atsižvelgiama 
skiriant pasirengimo narystei paramą. Šią temų koncepciją būtų galima pakopomis
rutulioti toliau.

• Atsižvelgiant į politinių derybų dėl stojimo pažangą, šią regioninio ir politinio 
bendradarbiavimo pakopomis koncepciją būtų galima laikyti ypatingos formos 
Turkijos narystės Bendrijoje dalimi arba iš naujo įvertintos „EEE+“ pobūdžio narystės 
išraiška. 

• Kalbant apie Vakarų Balkanų šalis, pagrindinė ES veikla turėtų būti labiau siejama su
daugelio sričių politine pažanga, o ne su finansiniais klausimais. Reikėtų, kad 
regioninio ir politinio bendradarbiavimo pakopomis koncepcijos būtų siejamos su tam 
tikromis paramos sritimis ir iš pradžių būtų taikomos teikiant pasirengimo narystei 
paramą.

Stiprinti pačių regionų ir šalių atsakomybę 

• Atsižvelgiant į struktūrinės politikos veiksmingumą, vietoj dotacijų ir garantijų 
(susijusių su paskolų finansavimu) teikimo ES galėtų imtis platesnės struktūrinės ir 
politinės veiklos kalbant tiek apie pakopų modelį, tiek apie įprastą regioninę paramą. 
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Dėl tam tikros paskolų finansavimo sistemos poveikio regioninė politika išliktų 
veiksminga ir skiriant mažiau finansų. 

• Tačiau paskolų finansavimas neturėtų būti pagrindinis paramos elementas, nes kaip tik 
turėtų būti skatinamas paramos gavėjų finansinis pajėgumas. Dėl to ypač atsilikusiems
regionams turėtų būti taikomos papildomos palankesnės dotacijų ir paskolų sistemų 
nuostatos. 

• Skatinant didinti įsipareigojimus dėl bendrojo finansavimo, reikia stiprinti pačių 
valstybių narių ir projektų rengėjų atsakomybę. Iki 85 proc. sudarantis ES finasavimas 
gali sukelti atvirkštinį poveikį. Regionams labiau prisidedant būtų galima skirti 
paramą ypač neatidėliotiniems projektams.

Susieti skiriamas fondų lėšas su augimą skatinančia nacionaline ekonomikos politika 

• Ar Europos struktūrinė politika įgyvendinama sėkmingai, galima vertinti tik 
atsižvelgiant į atitinkamų valstybių ekonomikos politikos rezultatus. Jei jos nesistengia 
mažinti per didelio valstybės biudžeto deficito arba valstybės išlaidų struktūra 
neskatina augimo, kyla pavojus, kad ES struktūrinių fondų parama bus neveiksminga. 
Dėl to skiriamas fondų lėšas reikėtų susieti su tinkama augimą skatinančia 
nacionaline politika, kurią būtų galima apibrėžti kiekybiniais rodikliais.

Veiklos subsidijos: užkirsti kelią netinkamam lėšų naudojimui ir užtikrinti skaidrumą

• Moksliniai tyrimai patvirtino, jog veiklos subsidijos nedaro teigiamo poveikio 
valstybinės ekonomikos sistemai1. Be to, šios subsidijos yra antrinis veiksnys priimant 
vietos sprendimus. Turi būti užkirstas kelias netinkamam ES lėšų naudojimui. 

• Kaip įgyvendinami politiniai tikslai, bus galima kontroliuoti tik tada, kai bus 
užtikrinta, kad struktūrinių fondų lėšos bus skirstomos ir naudojamos skaidriai. 
Reikėtų toliau didinti lėšų skirtymo skaidrumą, t. y. laikytis Įgyvendinimo 
reglamente nustatyto reikalavimo be apribojimų viešai skelbti galutinių paramos 
gavėjų sąrašus.

Suteikti labiau tarptautinį pobūdį augimą skatinančiai struktūrinei politikai 

• Atsižvelgiant į Europos struktūrinės politikos veiksmingumą, reikėtų nuspręsti, 
kurioms sritims būtų galima suteikti ypač stiprų vystymosi postūmį ir suteikti 
pramonei bei regionams labiau tarptautinį pobūdį. Kalbant apie tai, pavyzdžiu turėtų 
būti regionų konkurencingumą skatinančios paramos programos. Tačiau ir jos turėtų 
būti geriau apibrėžtos taikant, pvz., vidurinio gyventojų sluoksnio 
internationalizavimo skatinimo kriterijų arba naudojant ypatingą poveikį augimui 
turinčius infrastruktūros komponentus. Ir šiuo atveju daugiau dėmesio reikėtų skirti 
paskolų finansavimo sistemai.

• Europos socialinis fondas (ESF) turėtų būti dar plačiau naudojamas kaip 
globalizavimo padarinių socialinėje srityje mažinimo horizontalioji priemonė. Be to, 
reikėtų nuspręsti, ar ESF turėtų būti plačiau naudojamas demografinės kaitos ir tam 
tikro regiono migracijos padariniams mažinti. 

  
1 „Investicijų skatinimo nauda regionams ir teritorinio pasiskirstymo reiškiniai“, Hans Friedrich Eckey ir
Reinhold Kosfeld. Kaselio universiteto tyrimas Nr. 55/2004.
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Išvada
Būsimi plėtros etapai smarkiai pranoksta ankstesnio etapo (ES 10 valstybių narių) mastą. Dėl 
mažėjančio augimo, dėl globalizacijos ir demografijos perspektyvų kintančios reguliavimo 
sistemos didėja sanglaudą ir augimą skatinančios struktūrinės politikos poreikis. 

Jei remtųsi dabartinės sanglaudos politikos paramos teikimo kriterijais, Bendrija turėtų tik dvi 
galimybes: nebeteikti paramos daugumai šiuo metu paramą gaunančių regionų arba smarkiai 
padidinti struktūrinei politikai skiriamas lėšas. Atrodo, abi galimybės pasitelkiant politikos 
priemones sunkiai įgyvendinamos.

Sanglaudos politikos tikslus būtų galima įgyvendinti tik didinant reformų veiksmingumą, 
teikiant paramą pereinamuoju laikotarpiu ir taikant struktūrinės bei politinės veiklos pakopų
modelius, kurie sudarytų sąlygas labiau įtraukti šalis kandidates į regioninę struktūrinę 
politiką. Vis dėlto šis procesas priklauso tiek nuo Bendrijos gebėjimo priimti naujas nares, 
tiek nuo šalių kandidačių pažangos kitose svarbiausiose politikos srityse.
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Priedo diagramos ir lentelės

1 lentelė. Būsimos plėtros poveikis ES

Plėtros poveikis. ES 25 valstybės narės (2005) = 100
ES 25

valstybės 
narės

ES 27
valstybės 

narės

+ Kroatija + Turkija + Vakarų
Balkanai

Gyventojai 100% 106% 107% 123% 127%
Plotas 100% 109% 110% 130% 135%
BVP (eurais) 100% 101% 101% 104% 104%
BVP vienam 
gyventojui (eurais)

100% 95% 94% 84% 82%

Šaltinis: remtasi EUROSTATO duomenimis, o tam tikrų Vakarų Balkanų šalių atveju nacionalinių 
šaltinių duomenimis (žr. 7.1 skirsnį „Šaltiniai“). 

Šaltinis: Būsima plėtra ir sanglaudos politika, Struktūrinių ir sanglaudos politikos krypčių departamento pažyma 
IP/B/REGI/NT/2006_08.

1 diagrama. Būsimos plėtros poveikis ES

Effects of enlargements. EU 25 (2005) = 100
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Šaltinis: Būsima plėtra ir sanglaudos politika, Struktūrinių ir sanglaudos politikos krypčių departamento pažyma 
IP/B/REGI/NT/2006_08.
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2 lentelė. Galimos šalių kandidačių įmokos į struktūrinius fondus 2007–2014 m. 
2007 m.
(mlrd. 
eurų)

Įmokos į 
biudžetą

2014 m.
(mlrd. 
eurų)

Įmokos į 
biudžetą

ES 34 biudžetas 42,9 100,0% 51,2 100,0%
Šalių / šalių grupių įmokos
1) Rumunija / Bulgarija 3,8 8,8% 5,2 10,2%

iš jų Bulgarija 0,9 2,2% 1,3 2,5%
iš jų Rumunija 2,9 6,7% 3,9 7,7%

2) Turkija 11,7 27,3% 16,3 31,8%
3) Kroatija 1,3 3,0% 1,8 3,4%
4) kitos Vakarų Balkanų šalys 1,7 3,9% 2,2 4,4%

iš jų Albanija 0,3 0,7% 0,4 0,7%
iš jų Bosnija ir Hercegovina 0,3 0,7% 0,4 0,8%

iš jų Serbija ir Juodkalnija 0,9 2,1% 1,2 2,4%
iš jų Makedonija 0,2 0,5% 0,2 0,4%

9 šalys kandidatės, iš viso 18,5 43,1% 25,5 49,8%
Pastaba. Apskaičiuota remiantis 4 proc. lėšų panaudojimo duomenimis ir manant, kad ES struktūriniai fondai 
sudarys 37 proc. viso ES biudžeto.
Šaltinis: „Būsimos plėtros poveikis ES regioninei politikai: analizė ir paaiškinimai, susiję su būsimu struktūrinių 
fondų skirstymu“, Finansų ir regioninių klausimų analizės agentūra (GEFRA), 2006 m. lapkričio mėn.

3 lentelė. Suvienodinimo poveikis ES 25 valstybėse narėse

ES 25 regionų, kurių BVP (PPS) < kaip 75% (ES 25 valstybių narių vidurkio)
Valstybė narė

ES 25 ES 27
+ 

Kroatija + Turkija
+ Vakarų
Balkanai

ES 25 60 48 48 42 39
Čekijos Respublika 7 7 7 7 6
Vokietija 4 1 1 0 0
Estija 1 1 1 1 1
Graikija 5 3 3 2 2
Ispanija 2 1 1 1 0
Prancūzija 4 3 3 2 2
Italija 5 2 2 0 0
Latvija 1 1 1 1 1
Lietuva 1 1 1 1 1
Vengrija 6 6 6 6 5
Malta 1 0 0 0 0
Lenkija 16 15 15 15 15
Portugalija 4 4 4 3 3
Slovakija 3 3 3 3 3
Šaltinis: remtasi EUROSTATO duomenimis, o tam tikrų Vakarų Balkanų šalių atveju nacionalinių 

šaltinių duomenimis (žr. 7.1 skirsnį „Šaltiniai“).

Šaltinis: Būsima plėtra ir sanglaudos politika, Struktūrinių ir sanglaudos politikos krypčių departamento pažyma 
IP/B/REGI/NT/2006_08.
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4 lentelė. Galimas statistinis poveikis Sanglaudos fondui 

Galimas statistinis poveikis Sanglaudos fondui
BVP (PPS) vienam gyventojui. % ES 25. 2005

ES 25
valstybės 

narės

EU 27
valstybės 

narės

+ 
Kroatija

+ 
Turkija

+ Vakarų 
Balkanai

Belgija 117% 122% 122% 134% 137%
Čekijos 
Respublika

74% 76% 77% 84% 86%

Danija 124% 128% 129% 141% 145%
Vokietija 109% 113% 113% 124% 127%
Estija 60% 62% 62% 68% 70%
Graikija 82% 85% 85% 93% 96%
Ispanija 98% 102% 102% 112% 115%
Prancūzija 109% 112% 113% 124% 127%
Airija 137% 142% 143% 156% 161%
Italija 103% 106% 107% 117% 120%
Kipras 83% 86% 86% 94% 97%
Latvija 47% 49% 49% 54% 55%
Lietuva 52% 54% 54% 59% 61%
Liuksemburgas 247% 256% 257% 282% 289%
Vengrija 61% 63% 63% 69% 71%
Malta 69% 72% 72% 79% 81%
Nyderlandai 124% 128% 129% 141% 145%
Austrija 122% 126% 127% 139% 143%
Lenkija 50% 52% 52% 57% 58%
Portugalija 71% 74% 74% 81% 83%
Slovėnija 80% 83% 84% 92% 94%
Slovakija 55% 57% 57% 63% 64%
Suomija 113% 117% 118% 129% 132%
Švedija 114% 118% 119% 130% 134%
Jungtinė 
Karalystė

116% 120% 121% 132% 136%

Šaltinis: remtasi EUROSTATO duomenimis, o tam tikrų Vakarų Balkanų šalių atveju nacionalinių 
šaltinių duomenimis (žr. 7.1 skirsnį „Šaltiniai“).

Šaltinis: Būsima plėtra ir sanglaudos politika, Struktūrinių ir sanglaudos politikos krypčių departamento pažyma 
IP/B/REGI/NT/2006_08.


