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Įvadas

Šio darbo dokumento tikslas dvejopas: pirma, pateikti žaliosios knygos dėl teritorinės 
sanglaudos analizę ir pasiūlyti pradinių pranešėjo minčių atsakant į šį svarbų politinį 
dokumentą. Šiame diskusijų etape šiame dokumente bus keliami tik pagrindiniai pranešimo 
projekte spręstini klausimai ir pateikiami pirminiai pranešėjo atsakymai į tuos klausimus. 
Antrasis šio dokumento tikslas – susitarti dėl bendros šio pranešimo krypties, geriau 
organizuojant diskusijas Regioninės plėtros komitete. Pranešėjas yra tikras, kad Europos 
Parlamentas netrukus patvirtins aiškią nuomonę ne tik dėl teritorinės sanglaudos supratimo ir 
vaidmens, bet ir dėl ES regioninės politikos ateities.

Pranešimu savo iniciatyva bus siekiama reaguoti ne tik į žaliąją knygą dėl teritorinės 
sanglaudos, bet ir į Penktąją ekonominės ir socialinės sanglaudos pažangos ataskaitą. Dėl 
pastarosios Regioninės plėtros komitete rugsėjo mėn. jau vyko diskusijos, todėl jos glausta 
analizė bus pateikta šio darbo dokumento pabaigoje.

Bendrosios aplinkybės

2005 m. rugsėjo 28 d. plenariniame posėdyje patvirtintame pranešime savo iniciatyva „Dėl 
teritorinės sanglaudos vaidmens regioninėje plėtroje“ (pranešėjas Ambroise Guellec) Europos 
Parlamentas ragino Europos Komisiją skubiai paskelbti Baltąją knygą dėl teritorinės 
sanglaudos. Toks Europos Parlamento raginimas aiškiai rodė, kad „teritorinės sanglaudos“ 
sąvoka būtų svarbi būsimo ES regioninės politikos plėtojimo priemonė. Todėl ją reikėjo 
tinkamai apibrėžti. Žodžio „teritorinė“ įtraukimas šalia „ekonominė ir socialinė“ Lisabonos 
sutartyje (ES sutarties 3 straipsnis ir ES sutarties 174 straipsnis) dar labiau įtvirtino šią 
sąvoką, tačiau jos apibrėžtis, taikomi metodai ir požiūris vis dėlto tebėra neaiškūs.

Tačiau bendros diskusijos dėl teritorinės sanglaudos buvo prasidėjusios jau devintajame 
dešimtmetyje. 1999 m. Europos erdvės plėtros perspektyva (EEPP) pradėtas procesas, kurio 
rezultatas – 2007 m. ES už erdvės planavimą ir miestų plėtrą atsakingų ministrų priimta
„Teritorinė Europos Sąjungos darbotvarkė“. Šiuose politiniuose dokumentuose ypač 
pabrėžiama, koks svarbus vaidmuo tektų teritorinei sanglaudai užtikrinant darnų, tvarų
vystymąsi Europos Sąjungoje. Europos Parlamentas teigiamai įvertino šį požiūrį savo 
pranešime „Dėl Teritorinės darbotvarkės ir Leipcigo chartijos veiksmingo įgyvendinimo“
(pranešėja Gisela Kallenbach), pakartodamas savo prašymą aiškiai apibrėžti teritorinę 
sanglaudą būsimojoje žaliojoje knygoje dėl teritorinės sanglaudos.

Komisijos žaliosios knygos turinys

2008 m. spalio 6 d. Europos Komisija galiausiai priėmė žaliąją knygą dėl teritorinės 
sanglaudos, pavadintą „Teritorinės atskirties pavertimas stiprybe“. Dokumente nepateikiama 
„teritorinės sanglaudos“ apibrėžtis; jame pradedamos plačios konsultacijos su regioninėmis, 
vietos valdžios institucijomis, asociacijomis, NVO, pilietine visuomene, kuriomis siekiama 
skatinti bendrą šios naujos sąvokos supratimą ir jos įtaką būsimai ES regioninei politikai. To 
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siekiant dokumente pateikiamas konkrečių klausimų, apimančių įvairius aspektus, įskaitant 
apibrėžtį, sąrašas. Ši vieša konsultacija vyks iki 2009 m. vasario mėn. pabaigos.

Remiantis žaliąja knyga, teritorinė sanglauda turi užtikrinti darnų visų ES teritorijų vystymą ir 
tai, kad jų piliečiai galėtų maksimaliai pasinaudoti toms teritorijoms būdingomis ypatybėmis. 
Žaliojoje knygoje siūloma faktiškai paversti įvairovę privalumu ir konkurenciniu pranašumu, 
kuris prisideda prie visos ES darnaus vystymosi. Todėl pagrindinis iššūkis yra padėti 
teritorijoms geriausiai pasinaudoti savo privalumais. Tuo tikslu žaliojoje knygoje 
pripažįstama, kad veiksmingiems sprendimams priimti dažnai būtinas integruotas požiūris ir 
įvairių institucijų bei suinteresuotųjų asmenų bendradarbiavimas. Joje taip pat konkrečiai 
minimas geresnio sanglaudos politikos valdymo poreikis, siekiant padaryti ją lankstesnę ir 
galinčią prisitaikyti prie tinkamiausio būtinos intervencijos masto.

Žaliojoje knygoje pagrindinis dėmesys skiriamas poreikiui užtikrinti subalansuotą miestų ir 
kaimų vystymąsi ir siūlomos priemonės išvengti gyventojų skaičiaus mažėjimo ir miestų 
augimo. Joje plėtojamos trys pagrindinės koncepcijos, kurių pagrindu būtina plėtoti 
konkrečias politikos priemones: koncentraciją, jungtis ir bendradarbiavimą:

 Koncentracija turi tokių privalumų kaip didesnis produktyvumas ir kūrybingumas, 
tačiau taip pat turi neigiamų padarinių, visų pirma kalbant apie aplinkos sąnaudas, per 
didelį gyventojų tankį, žemės kainą ir socialinę atskirtį. Taigi teritorinė sanglauda jau 
pradeda užtikrinti teisingą pusiausvyrą tarp koncentracijos duodamos naudos ir 
poreikio platesniu mastu suvokti teritorinį potencialą, siekiant kuo labiau padidinti jos 
indėlį į visos Europos Sąjungos klestėjimą.

 Jungtys pabrėžia poreikį siekti integruotos Europos, kuri siūlytų greitą ir realią 
galimybę patekti į rinkas, gauti paslaugas ir pasiekti žmones. Tai apima transportą, bet 
taip pat infrastruktūrą, kuri yra bendrosios rinkos veikimo pagrindas – pvz.,
infrastruktūrą, garantuojančią galimybę gauti sveikatos priežiūrą ir švietimą, 
plačiajuosčio interneto ryšio ar energijos tinklų prieigą. Kol kas visos šios jungtys 
Europos Sąjungoje tebėra nevienodai pasiskirsčiusios.

 Bendradarbiavimas visuomet buvo svarbus sanglaudos politikos ramstis. Žaliojoje 
knygoje įrodinėjama, kad šiuo atžvilgiu reikia padaryti dar daugiau, siekiant išspręsti 
tarptautinio pobūdžio klausimus – nuo susisiekimo iki aplinkos. Šis 
bendradarbiavimas turėtų vykti daugeliu lygmenų ir įtraukti naujų partnerių.

Komisija taip pat pripažįsta konkrečias vystymosi problemas, su kuriomis susiduria trijų tipų 
regionai, turintys specifinių geografinių ypatybių (kalnai, salos, mažai apgyvendintos 
vietovės), ir nagrinėja, ar reikia specialių politikos priemonių šioms problemoms 
kompensuoti. Galiausiai Komisija pabrėžia nemažai sektorinių ES politikos krypčių, turinčių 
didelį teritorinį poveikį (pvz., transportas, energetika, pirmasis BŽŪP ramstis, užimtumas, 
aplinkos apsauga) ir pažymi, kaip svarbu užtikrinti jų sinergiją.
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Parlamento atsako formulavimas: pirminės pranešėjo pastabos

A. ŽALIOJI KNYGA

 Žaliosios knygos priėmimas: pranešėjas sveikina priėmus žaliąją knygą dėl teritorinės 
sanglaudos, nes joje atsižvelgiama į seną Europos Parlamento prašymą. Nepaisant to, 
kad Lisabonos sutartis dar neratifikuota ir dėl to „teritorinė sanglauda“ neturi 
formalaus pagrindo Sutartyje, šioje žaliojoje knygoje pirmą kartą pateikiama šios 
sąvokos analizė, nes ji kartu su ekonomine ir socialine sanglauda taps pagrindiniu 
Europos Sąjungos prioritetu.

 Apibrėžtis: vis dėlto šioje žaliojoje knygoje trūksta ambicijų, nes joje nepateikiama 
konkreti šios naujos sąvokos apibrėžtis, kaip buvo numatyta iš pradžių. Kalbant 
konkrečiau tai reiškia, kad „teritorinės sanglaudos“ sąvoka ir toliau vėluos praktiškai 
veikti. Reikėtų pabrėžti, kad Europos Parlamentas pageidauja aiškios teritorinės 
sanglaudos apibrėžties, kuri atsirastų po viešų konsultacijų ir kuri būtų bendrai 
suderinta, bendra ir suprantama visiems suinteresuotiesiems asmenims regioninės 
politikos srityje.

 Vieša konsultacija: šiuo atžvilgiu pranešėjas džiaugiasi, kad pradėta vieša konsultacija 
dėl teritorinės sanglaudos. Šio proceso sėkmė tiesiogiai susijusi su plačiausiu galimu 
įvairių suinteresuotųjų asmenų ir pilietinės visuomenės dalyvavimu šiose diskusijose. 
Europos Parlamento nariai turėtų veiksmingai prisidėti prie žaliosios knygos dėl 
teritorinės sanglaudos populiarinimo tarp Europos piliečių.

 Laukiant baltosios knygos paskelbimo: Europos Parlamentas turėtų tvirtai reikalauti, 
kad pasibaigus šiam konsultacijų procesui būtų paskelbta baltoji knyga dėl teritorinės 
sanglaudos. Jūsų pranešėjas mano, kad baltosios knygos paskelbimas gali tik padėti 
paversti „teritorinę sanglaudą“ konkrečiomis nuostatomis, kurios turėtų būti įtrauktos į 
kitą teisės aktų rinkinį dėl struktūrinių fondų programavimo laikotarpiui po 2013 m.

 Finansiniai aspektai: pranešėjas sutinka, kad šiuo metu vykstančiose diskusijose reikėtų 
atsisakyti visų užuominų į teritorinės sanglaudos poveikį biudžetui ir finansams. 
Geriau apriboti mūsų analizę politiniais šio naujo tikslo aspektais ir vėliau panagrinėti, 
kaip ar kiek ši nauja koncepcija gali turėti poveikio ES biudžetui laikotarpiu po 
2013 m.

B. TERITORINĖS SANGLAUDOS SĄVOKA

Naujos sąvokos analizė: pranešėjas mano, kad teritorinė sanglauda – tai atskira sąvoka, kuri 
turėtų suteikti apčiuopiamos papildomos naudos ekonominei ir socialinei sanglaudai. Trys 
sudedamosios sanglaudos dalys (ekonominė, socialinė ir teritorinė) turėtų viena kitą papildyti 
ir sustiprinti, tačiau kartu išlaikyti savo atskirą misiją pagal vieną bendrą integruotą 
koncepciją. Todėl neturėtų būti šių tikslų hierarchijos. Dabartinėmis diskusijomis turėtų būti 
siekiama ne tik nustatyti papildomą teritorinės sanglaudos naudą ir konkrečią naudą, kurią, 
kaip tikimasi, iš jos įgyvendinimo gaus Europos piliečiai, bet ir apsvarstyti, kaip ši sąvoka 
ateityje bus įtraukta į ES regioninę politiką.
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Asimetriškos Europos perspektyvos atmetimas: pranešėjas mano, kad darnus Europos 
Sąjungos vystymasis veiksmingai padės didinti ES ekonomikos konkurencinį pranašumą. 
Todėl teritorinė sanglauda gali būti aiškinama tik kaip horizontali sąvoka, palaikanti visos 
Sąjungos vystymąsi. Svarbu skirti daugiausia dėmesio veiksmingesnėms priemonėms, kurios 
gali pasiekti šį tikslą. Europos teritorinio planavimo stebėjimo tinklas (angl. ESPON) šiuo 
atžvilgiu turi ypač svarbią reikšmę, nes jis mėgina pateikti įvairių vystymosi modelių poveikį 
ES teritorinei plėtrai.

Naudos paskirstymas po visą Sąjungą: ši idėja tampa ypač reikšminga visoje Sąjungoje 
kuriant meistriškumo centrus, ypač svarbius ekonominei sėkmei, moksliniams atradimams, 
technologinėms naujovėms ir darbo vietoms. Svarbu skatinti didesnę centrų, mokslinių tyrimų 
ir naujovių grupių bei jų aplinkinių regionų sąveiką ir žinių perdavimą tarp jų. Tokie 
klestintys centrai turėtų teikti naudą, kuri būtų vienodai paskirstoma visoje ES teritorijoje, 
siekiant kuo labiau padidinti padarytų investicijų poveikį.

Maksimalus kiekvieno regiono potencialo išnaudojimas: nėra „vienodo vystymosi“ modelio, 
kuris vienodai gerai tiktų visiems Europos Sąjungos regionams. Iš tiesų Sąjungos įvairovė yra 
jos stiprybė. Svarbu nustatyti kiekvieno Europos regiono privalumus ir juos išnaudoti, 
siekiant didinti jų konkurencingumą ir garantuoti augimą bei klestėjimą. Pranešėjas mano, kad 
šiuo atžvilgiu labai svarbus buvusio Suomijos Ministro Pirmininko Esko Aho indėlis jo 
neseniai (2008 m. liepos 16 d.) „Financial Times“ paskelbtame straipsnyje. Esko Aho 
įrodinėja, kad Europos Sąjungai būtina pagrindinį dėmesį sutelkti į „Silicon Valley“ tipo 
darinių kūrimą visoje Sąjungoje. Ypač svarbu sutelkti išteklius į kelis esamus darinius, o ne 
paprasčiausiai toli ir plačiai švaistytis pinigais, kai mažai tikėtina sulaukti sėkmės. Kitaip 
tariant, ne kiekvienas regionas turi galimybių ar išteklių tapti meistriškumo centru; tai nėra tas 
tikslas, kurio turėtume siekti. ES šiuo atžvilgiu turėtų apriboti savo požiūrį.

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo stiprinimas: nepaneigiama šio tikslo papildoma 
nauda Europai jau neabejotinai įrodyta. Tiesioginis regioninių ir vietos valdžios institucijų 
dalyvavimas planuojant ir įgyvendinant atitinkamas tarptautinio, tarpnacionalinio ir 
tarpregioninio bendradarbiavimo programas yra kitas teigiamas požymis ateityje plėtoti šį 
politikos tikslą. Šiuo atžvilgiu taip pat reikėtų pabrėžti tarptautinio aspekto ir atitinkamų 
Europos kaimynystės politikos veiklos programų svarbą. Tai yra ES regioninės politikos 
sėkmės pavyzdys ir jį reikėtų itin skatinti ateinančiu programavimo laikotarpiu.

Regionai, turintys specifinių geografinių ypatumų: žaliojoje knygoje dėl teritorinės 
sanglaudos pripažįstami konkretūs vystymosi iššūkiai visų pirma trijų tipų regionams: 
kalnuotiems regionams, salų regionams ir mažai apgyvendintiems regionams. Europos 
Parlamentas ilgai ragino patvirtinti išsamią strategiją, kuri leistų šiems regionams 
kompensuoti savo didelius ir nuolatinius gamtinius ir demografinius trūkumus. Todėl šių 
regionų vystymuisi būtina skirti ypatingą dėmesį, siekiant užtikrinti būtent darnų Europos 
Sąjungos vystymąsi ir pasiekti „teritorinę sanglaudą“. Tačiau pranešėjas norėtų šiuo aspektu 
pabrėžti, kad teritorinė sanglauda tebėra horizontali sąvoka, susijusi su visais ES regionais; ji 
negali būti aiškinama kaip nauja politika, skirta specifinių geografinių ypatumų turintiems 
regionams.

Sektorinės Bendrijos politikos krypčių teritorinis poveikis: pranešėjas nusivylęs tuo, kad 
konkrečiame žaliosios knygos skyriuje apsiribojama ES politikos krypčių, turinčių didelį 
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teritorinį poveikį, išvardijimu, tačiau teritorinė sanglauda nenustatoma kaip prioritetinis 
tikslas ar būtina sąlyga šioms politikos kryptims plėtoti. Europos Parlamentas ne kartą rėmė 
būtinybę turėti integruotą požiūrį į visus ES veiksmus ir politikos kryptis. Politiškai galima 
ginčyti, kad ši mintis visiškai atitinka poreikį koordinuoti teritorinį visų Bendrijos sektorinės 
politikos krypčių poveikį konkrečioje teritorijoje. Tačiau kartu būtina padaryti tokią pastabą: 
pabrėždamas teritorinį kitų ES sektorinės politikos krypčių aspektą, Europos Parlamentas 
nesiekia sumenkinti ES regioninės politikos svarbos ir autonomijos. Priešingai, integruoto 
požiūrio tikslas – kuo labiau padidinti struktūrinių intervencinių priemonių poveikį šiuo 
atžvilgiu, darant tai Europos piliečių naudai.

Teritorinis valdymas: žaliojoje knygoje tobulesnis teritorinis valdymas vertinamas kaip 
būsimo sėkmingo sanglaudos politikos įgyvendinimo pagrindas. Remdamasis neseniai 
priimto EP pranešimo „Dėl valdymo ir partnerystės nacionaliniu bei regioniniu lygmenimis ir 
regioninės politikos projektų pagrindo“ (pranešėjas Jean Marie Beaupuy) išvadomis, 
pranešėjas pagrindinį dėmesį skirs poreikiui skatinti valdymo įvairiais lygmenimis sistemą ir 
nustatyti atitinkamą teritorinį lygmenį, kuriuo intervencija būtų veiksmingesnė įvairiais 
programos planavimo ir įgyvendinimo etapais. Aišku, bus tinkamai atsižvelgta į naujų 
teritorinių partnerysčių steigimo svarbą ir tai turi būti pagrindinis visų atitinkamų su žaliąja 
knyga susijusių analizių akcentas.

Žaliojoje knygoje dėl teritorinės sanglaudos taip pat užsimenama apie daugelį kitų klausimų, 
kuriuos taip pat galima plėtoti vykstant šioms diskusijoms. Pavyzdžiui, rodikliai, pagal 
kuriuos bus galima geriau stebėti teritorinės sanglaudos ypatybes ir tendencijas, jau buvo 
diskusijų mūsų Komitete objektas ir šį klausimą būtina toliau plėtoti.

C. PENKTOJI EKONOMINĖS IR SOCIALINĖS SANGLAUDOS PAŽANGOS ATASKAITA

Šią pažangos ataskaitą sudaro dvi dalys. Pirmojoje dalyje pateikiami viešos konsultacijos dėl 
sanglaudos politikos ateities (pradėtos paskelbus Ketvirtąją sanglaudos ataskaitą) rezultatai. 
Antrojoje dalyje analizuojama padėtis ir tendencijos, susijusios su konkrečių augančių
sektorių prisidėjimu prie sanglaudos.

Parlamentas gali patvirtinti pagrindines šio konsultacijų proceso išvadas (gauta daugiau kaip
100 nuomonių). Jos visiškai atitinka EP pranešime dėl Ketvirtosios sanglaudos ataskaitos 
(pranešėjas Ambroise Guellec) patvirtintas pozicijas. Tarp jų yra atmetimas bet kokio
mėginimo vėl nacionalizuoti bendrą Bendrijos politiką, kuri taip pat turi gebėti susidoroti su 
tokiais iššūkiais kaip globalizacija, klimato ir demografinė kaita. Pranešime taip pat 
išreiškiamas tvirtas įsitikinimas, kad ši politika turėtų apimti visus ES regionus, suteikiant 
papildomos naudos kiekvienam iš jų, o ne tik vargingiausiems konvergencijos regionams. 
Jame šiuo atžvilgiu taip pat pabrėžiamas sinergijos poreikis ir įvairių sektorinės politikos 
krypčių integruotumas, šiuo atžvilgiu siekiant optimaliausių augimo ir vystymosi rezultatų.

Pranešėjas norėtų atkreipti dėmesį į dar vieną Penktosios ekonominės ir socialinės sanglaudos 
politikos pažangos ataskaitos aspektą, kuris, jo manymu, yra esminis būsimai ES sanglaudos 
politikos reformai. Minėtoje ataskaitoje Komisija pirmą kartą konkrečiai nurodo 
„pereinamojo laikotarpio regionus“, užimančius tarpinę padėtį tarp „konvergencijos regionų“ 
ir „regioninio konkurencingumo ir užimtumo regionų“. Atrodo, tai yra pirmasis mėginimas 
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atskirai spręsti su šiais regionais susijusius klausimus, nes dabar šie regionai tarp dviejų tikslų 
paskirstomi kaip regionai, kuriems parama laipsniškai skiriama arba naikinama. Pranešėjas 
visiškai pritaria tokiam požiūriui, ne tik todėl, kad juo bus suteiktas aiškesnis statusas šiems 
regionams, bet visų pirma todėl, kad taip pripažįstama, jog būtina sukurti ir įgyvendinti 
išsamesnę laipsniškos pereinamojo laikotarpio paramos regionams, kurie jau greitai viršys 
75 % BVP ribą, sistemą.

Išvada

Dabartinė analizė turėtų tapti 2008 m. lapkričio 5 d. Regioninės plėtros komitete vyksiančių 
diskusijų, dalyvaujant Komisijos narei D. Hübner, pagrindu. Šiame darbo dokumente nėra 
išsamiai pristatomi žaliojoje knygoje iškelti klausimai ir išsamiai neanalizuojamos pranešėjo 
pozicijos, kurios bus pateiktos pranešimo projekte. Jūsų pranešėjas norėtų paraginti visus šio 
Komiteto narius aktyviai dalyvauti diskusijose ir išreikšti savo mintis, nuomones bei 
pasiūlymus.
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