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1. STRUKTŪRINIAI IR SANGLAUDOS FONDAI: SOLIDARUMO POLITIKA1 
 
Kodėl?  
 
Praktiškai įgyvendinant regioninę politiką skatinamas Europos gyventojų solidarumas, minimas 
EB sutarties įžangoje. Ši politika padeda siekti vieno iš pagrindinių tikslų, nurodytų EB sutartyje 
– stiprinti ES ekonominę ir socialinę sanglaudą, mažinant atskirų regionų išsivystymo skirtumus. 
Ši politika turi didžiulį poveikį regioniniam konkurencingumui bei regionuose gyvenančių 
žmonių gyvenimo sąlygoms. Ji daugiausiai įgyvendinama finansuojant daugiametes plėtros 
programas. Šia politika visiems ES regionams sudaromos sąlygos pasinaudoti bendros rinkos 
teikiamais privalumais bei prisidedama prie Ekonominės ir pinigų sąjungos (EMU) sėkmingo 
gyvavimo. 
 
  
Kaip? 
 
Programos remiamos iš keturių struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo:  
 
 Europos regioninės plėtros fondas (ERDF), remia infrastruktūrą ir investicijas, darbo vietų 

kuriamąją veiklą bei mažas ir vidutines įmones (MVĮ), 
 Europos socialinis fondas (ESF), remia profesinio mokymo, socialinės integracijos ir 

užimtumo skatinimo programas, 
 Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas,  

(EŽŪOGF, orientavimo skyrius), remia kaimo plėtrą ir teikia pagalbą ūkininkams,  
 Žuvininkystės orientavimo finansinis instrumentas (ŽOFI), skirtas pertvarkyti 

žuvininkystės sektorių.  
 
Sanglaudos fondas remia aplinkosaugos ir transporto sričių projektus, ekonomiškai 
silpniausiose valstybėse narėse. 
 
Struktūriniai fondai ir Sanglaudos fondas teikia dotacijas; Europos investicijų bankas teikia 
paskolas. 
 
Iš Sanglaudos fondo lėšų tiesiogiai finansuojami dideli transporto ir aplinkosaugos sričių 
infrastruktūriniai projektai.  
 
Iš struktūrinių fondų lėšų finansuojamos programos, kuriomis teikiamos plėtros skatinimo 
priemonės. Plėtros programas rengia valstybės narės, bendradarbiaudamos su regioninėmis ir 
vietinėmis institucijomis bei atitinkamais socialiniais ir ekonominiais partneriais. 
Tikslai 
 
Trys svarbiausi struktūrinių fondų tikslai:  
 
 pagalba mažiau išsivysčiusiems regionams (Tikslas Nr. 1), 

                                                 
1 Informacija, parinkta iš Inforegio tinklapio, Europos Komisijos, Regioninės politikos generalinio direktorato. 
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 socialinė ir ekonominė pramoninių, miestų arba kaimų vietovių arba nuo žuvininkystės 
priklausomų vietovių pertvarka (Tikslas Nr. 2), bei  
 mokymo sistemos tobulinimas ir darbo vietų kūrimas (Tikslas Nr. 3), (į Tikslo Nr. 1 

programas jau yra įtraukta šio pobūdžio priemonių).  
 
Pagalba taip pat teikiama diegiant keturias Bendrijos iniciatyvas, kuriomis skatinamas 
tarptautinis, tarpvalstybinis ir tarpregioninis bendradarbiavimas visoje ES teritorijoje 
(INTERREG III), remiama miestų bei kritinėje padėtyje atsidūrusių vietovių atstatomoji veikla 
(URBAN II), stengiamasi sudaryti lygias vyrų ir moterų galimybes darbo rinkoje (EQUAL) ir 
skatinama kaimo vietovių plėtra (LEADER+).  
 
Galiausiai, inovaciniais veiksmais remiamos eksperimentinės regioninės programos. 
 
 
Finansai 
Struktūriniams fondams tenka apie trečdalis ES biudžeto. 2000–2006 m. 195 mlrd. eurų iš jų 
skiriama 15 ES valstybių ir 2004–2006 m. 15 mlrd. eurų – naujosioms ES valstybėms narėms.  
 
Visoms 25 ES valstybėms narėms iš Sanglaudos fondo skiriama 25,6 mlrd. eurų. 
 
Europos Sąjungos teikiama parama papildo valstybių narių teikiamą paramą. Bendrijos skiriamas 
finansavimas sudaro 25 – 85 proc. visų išlaidų. Daugiausia lėšų skiriama tiems regionams, 
kuriuose viešasis sektorius pats nepajėgia įveikti finansinės vystymosi naštos. Paramą viešajam 
sektoriui papildo lėšos iš privataus sektoriaus.  
 
Programos apibrėžimas 
 
Šios programos sudarytos Europos Komisijos bei atskirų valstybių ir vietinių institucijų 
vadovaujantis Komisijos nurodytomis gairėmis ir valstybių narių nustatytais tikslais. Valstybės 
narės pasirenka konkrečius projektus ir yra atsakingos už jų vykdymą. Bendrijos teikiamas 
finansavimas papildo atskirų valstybių paramą regionams ir jų gyventojams. Dažniausiai tai 
atliekama finansuojant daugiametes plėtros programas. 
 
Ateities planai 
 
2007–2013 m. laikotarpiu Komisija siūlo pirmenybę skirti trims eilutėms. Siūlomą bendrą 
biudžetą sudarytų apie 336 mlrd. eurų.  
 
 Konvergencija: tikslas – skatinti augimą ir užimtumą silpniau išsivysčiusiuose regionuose 

(daugiausiai naujosiose valstybėse narėse), kurie ir toliau gautų paramą iš Sanglaudos fondo.  
 Konkurencingumas: tikslas – visoje ES numatyti pokyčius šiose srityje. Tai apims ir 

regioninį elementą, kai kiekviena valstybė narė pasirinks tam tikrus regionus, kuriems bus 
teikiama parama, ir valstybiškumo elementą, grindžiamą Europos užimtumo didinimo 
strategija.  
 Bendradarbiavimas: kuriamas remiantis INTERREG iniciatyvos patirtimi. 

Bendradarbiaujant siekiama užtikrinti darnią plėtrą ES teritorijoje. 
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Europos Parlamento vaidmuo 
 
Europos Parlamentas pasinaudojo savo naujomis galiomis šioje srityje:  
 
 Vadovaujantis Suvestiniu Europos aktu buvo pradėta bendradarbiauti su Taryba siekiant 
įgyvendinti struktūrinių fondų veiklą reglamentuojančius sprendimus; 
 Mastrichto sutartimi buvo įvesta pritarimo procedūra, taikoma priimant sprendimus dėl 

bendrųjų nuostatų; 
 Amsterdamo sutartimi buvo įvesta bendro su Taryba sprendimo procedūra, taikoma 

sprendžiant dėl įgyvendinimo priemonių; 
 Nicos sutartyje numatyta, kad nuo 2007 m. sausio 1 d. Taryba, priimdama sprendimus dėl 

bendrųjų nuostatų, turi vadovautis kvalifikuotos daugumos principu. 
 
Komisijos 1993 m. patvirtintame bei 1999 m. papildytame Elgesio kodekse numatyta, kad 
Europos Parlamentas turi būti nuolatos informuojamas apie fondo veiklą. 1999 m. reformos metu 
Europos Parlamentui pasisekė išlaikyti URBAN programą viena iš Bendrijos iniciatyvų.   
 

2. TERMINOLOGIJA 
 
 ES regioninė politika: teisinis pagrindas – Europos Bendrijų steigimo sutarties 2 ir 3 

straipsniai. ES regioninė politika grindžiama solidarumo principu; ši politika skirta 
Bendrijos lygmeniu teikti paramą vargingiausiems regionams ir padėti įveikti jų trūkumus. 
Regioninė politika yra apčiuopiama, t. y. jos rezultatus Europos piliečiai gali aiškiai matyti, 
nes jie patys turi naudos iš tokios paramos, kuri teikiamas ieškantiems darbo arba 
besistengiantiems prisiderinti prie darbo rinkos pokyčių, ypač mokantis.   

 
 Sanglaudos politika: teisinis pagrindas – EB sutarties XVII antraštinės dalies 158–162 

straipsniai1. Šia politika koreguojami ekonominiai ir socialiniai veiksniai ir taip šalinami 
plėtros skirtumai. Vargingesniems regionams suteikiama lėšų, reikalingų plėtrai spartinti bei 
gyvenimo sąlygoms, įskaitant esminius patogumus, įgūdžius, technologinius pajėgumus, bei 
vidaus investicijoms patrauklią aplinką ir t. t., gerinti. Plėtros proceso skirtumai ne tik veikia 
mažiau išsivysčiusius regionus, bet ir lėtina Sąjungos ekonominį augimą bei užkerta kelią 
išnaudoti visas Sąjungos galimybes.  

 
 Ekonominė ir socialinė sanglauda: Europos Parlamento vaidmuo. Europos Parlamentas 

ekonominę ir socialinę sanglaudą laiko ypač svarbiu Europos integracijos elementu. 
Parlamentas visada rėmė pasiūlymus, kuriuos laikė esant reikalingus norint padidinti 
asignavimus struktūriniams fondams. Dėl Europos Parlamento atkaklumo siekiant 
alternatyvaus finansavimo 1993 m. buvo patvirtintas Elgesio kodeksas dėl struktūrinės 

                                                 
1 Suvestiniame Europos akte, EB sutarties V antraštinėje dalyje numatyta, kad Komisijai pasiūlius atliekama 
struktūrinių fondų sudėtinių ir veiklos taisyklių reforma, jei tam vienbalsiai pritaria Taryba, prieš tai 
pasikonsultavusi su Parlamentu. Reformos įgyvendinimo priemonės nustatomos pagal Komisijos pateiktą 
pasiūlymą, Tarybai pritarus kvalifikuota balsų dauguma. Pagal Amsterdamo sutartį sprendimams dėl 
įgyvendinimo priemonių taikoma bendro sprendimo procedūra. Europos Komisija kas trejis metus informuoja 
Tarybą ir Parlamentą apie atliktą pažangą. 
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politikos įgyvendinimo. Naudodamasis teise pateikti struktūrinių fondų bendrųjų taisyklių 
įvertinimą, Europos Parlamentas išreiškė savo poziciją1, o Taryba atsižvelgė į daugelį jo 
pasiūlymų. 1999 m. Elgesio kodeksas dalyvaujant Komisijai buvo papildytas taip, kad 
apimtų visas struktūrines priemones. 

 
  Struktūriniai fondai: ES struktūrinius fondus administruoja Komisija, iš jų skiriama 

Bendrijos struktūrinė pagalba. Jie sudaryti iš EŽŪOGF orientavimo skyriaus, regioninės 
plėtros fondo, skirto struktūrinei pagalbai regioninės politikos srityje, socialinio fondo, skirto 
socialinės politikos priemonėms, ir žuvininkystės orientavimo finansinio instrumento 
(ŽOFI). Finansinė struktūrinių fondų parama daugiausiai teikiama vargingesniems regionams 
siekiant stiprinti ES ekonominę ir socialinę sanglaudą, kad visoje ES būtų įveikti bendros 
rinkos keliami iššūkiai.  

 
 Europos regioninės plėtros fondas (ERPF): teisinis pagrindas – EB sutarties 158–162 

straipsniai. Tikslai: mažinti skirtumus tarp regionų struktūriškai priderinant skurdesnius 
regionus bei atnaujinti nykstančius pramoninius regionus (EB sutarties 160 straipsnis).  

 
 Europos socialinis fondas (ESF): teisinis pagrindas – EB sutarties 146–148 ir 158–162 

straipsniai. Tikslai: gerinti darbuotojų įsidarbinimo vidaus rinkoje galimybes stiprinant 
mobilumą bei profesinį mokymą. Reglamentu Nr. 1784/1999 kitaip apibrėžiami ESF planai 
ir politiniai prioritetai 2000–2006 m. laikotarpiu. Parama skiriama priemonėms, kurias 
taikant siekiama apsisaugoti nuo nedarbo, plėtoti žmogiškuosius išteklius ir skatinti socialinę 
integraciją, bei siekti trijų tikslų, išdėstytų bendrosiose struktūrinių fondų nuostatose.  

 
 Žuvininkystės orientavimo finansinis instrumentas (ŽOFI): nuo 1994 m. į ŽOFI buvo 

sudėti Bendrijos žuvininkystės instrumentai. Šis instrumentas taikomas visuose pakrančių 
regionuose. Pagrindinė jo užduotis – didinti konkurencingumą bei plėtoti perspektyvias 
žuvininkystės verslo bendroves, kartu siekiant išlaikyti žvejybos apimčių ir turimų išteklių 
pusiausvyrą.  

 
 Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas, orientavimo skyrius (EŽŪOGF): 

EŽŪOGF lėšomis finansuojama ES bendroji žemės ūkio politika. Fondo tikslas – teikti 
paramą žemės ūkio produktų rinkai ir skatinti struktūrinius žemės ūkio pokyčius. EŽŪOGF 
padalytas į du skyrius: Orientavimo skyrius teikia subsidijas racionalizavimo projektams, 
modernizavimui ir struktūriniams ūkių patobulinimams.  

 
 Sanglaudos fondas: vadovaujantis EB sutarties 161 straipsniu, Sanglaudos fondas buvo 

sukurtas 1993 m. siekiant teikti finansinę paramą projektams aplinkosaugos bei transporto 
srityse. Finansavimas iš fondo skiriamas tik keturioms neturtingiausioms Bendrijos šalims 
(Airijai, Graikijai, Ispanijai ir Portugalijai). Tikslas – mažinti ES valstybių narių ūkių 
skirtumus. Šis fondas nelaikomas struktūriniu fondu. 

 
 Papildomumas: vienas iš keturių struktūrinių fondų veiklos principų, kurie buvo sustiprinti 

1993 m. liepą priėmus peržiūrėtus nuostatus. Šis principas reiškia, kad Bendrijos paramą 
gaunantys projektai turi būti nauji, o valstybės narės pavieniui nepajėgios jų įvykdyti. Tačiau 

                                                 
1 1998 m. lapkričio 19 d. rezoliucija. 
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turi dominuoti valstybinis finansavimas, o Bendrijos parama jį tik papildo. Valstybinės ir 
vietinės institucijos yra atsakingos už projektų atranką ir jų administravimą vadovaujantis 
bendraisiais Bendrijos kriterijais. 

 
 Partnerystė: vienas iš keturių struktūrinių fondų principų reiškiantis kuo glaudesnį 

Komisijos ir atitinkamų institucijų bendradarbiavimą nacionaliniu, regionų arba vietiniu 
lygmeniu kiekvienoje valstybėje narėje nuo pat pasiruošiamojo etapo iki priemonių taikymo 
pradžios. 

 
 Subsidiarumas: subsidiarumo principas skirtas užtikrinti, kad sprendimai būtų priimami kuo 

labiau atsižvelgiant į piliečius ir kad bus nuolat tikrinamas veiksmų, atliekamų Bendrijos 
lygmeniu, pagrįstumas, kiek leis nacionaliniai, regioniniai arba vietiniai pajėgumai. Tiksliau 
sakant, tai yra principas, kuriuo vadovaudamasi Sąjunga nesiima jokių veiksmų (išskyrus jos 
išskirtinei kompetencijai priklausančias sritis), nebent tie veiksmai būtų efektyvesni už 
nacionaliniu, regioniniu arba vietiniu lygmeniu atliekamus veiksmus. Šis principas glaudžiai 
susijęs su proporcingumo ir būtinumo principais, kurie reikalauja, kad siekiant Sutarties 
tikslų kiekvienas Sąjungos veiksmas neturėtų peržengti būtinumo ribų. 

 
 Programų kūrimas: vienas iš struktūrinių fondų principų, kurio padarinys – daugiametės 

plėtros programos partnerystės pagrindu priimti sprendimai. Šį procesas sudaro keli etapai, 
kurių rezultatas – viešų arba privačių rėmėjų veiksmai. 

 
 Telkimas: vienas iš struktūrinių fondų veiklos principų, kurio laikantis siekiama telkti 

priemones ties prioritetiniais plėtros tikslais. 
 
 Bendrasis vidaus produktas (BVP): šalies viduje per vienus metus pagamintų galutinio 

vartojimo prekių ir paslaugų vertė. 
 
 Bendrasis nacionalinis produktas (BNP): bendra per vienus metus šalies valdomų 

gamintojų pagamintų galutinio vartojimo prekių ir paslaugų vertė. 
 
 Bendrosios nacionalinės pajamos (BNP): anksčiau vadintos bendruoju nacionaliniu 

produktu; nustato bendrą pridėtinę vertę, kurią piliečiai gauna šalies viduje ir iš užsienio. 
BNP susidaro prie BVP pridėjus užsienyje gyvenančių piliečių gautas pirmines bendrąsias 
pajamas (kompensacijas darbuotojams ir pajamas iš nuosavybės). 
 Tikslo Nr. 1 regionai: BVP mažesnis kaip 75 proc. Bendrijos vidurkio1. Tikslas – padėti 

šiems regionams pasivyti kitus konkurencingumo srityje. Tai siekiama investuojant į 
infrastruktūrą ir taikant priemones, kuriomis skatinama investuoti į pramonę. 

 
 Tikslo Nr. 2 regionai: regionai, kenčiantys nuo struktūrinių sunkumų. Remiami socialiniai ir 

pramonės pertvarkos projektai2. 
 
 Tikslo Nr. 3 regionai: šiuolaikinių mokymo sistemų skatinimas ir darbo vietų kūrimas3. 

 
                                                 
1 Sudaro 70 proc.visų biudžeto išteklių. 
2 Sudaro 11,5 proc. visų fondų. 
3 Sudaro 12,3 proc. visų išteklių. 
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 Bendrijos iniciatyva: ieškoma specifinių problemų bendrų sprendimų. Tai iniciatyvos: 
INTERREG, URBAN, LEADER ir EQUAL. 

 
 Bendrijos iniciatyva INTERREG: parama tarpvalstybiniams bendradarbiavimo projektams. 

 
 Bendrijos iniciatyva URBAN: taikoma sunkumų turinčiose miestų vietovėse. 

 
 Bendrijos iniciatyva LEADER: administruoja Žemės ūkio generalinis direktoratas1: ryšys 

tarp veiksmų, kuriais siekiama ekonominės kaimo vietovių plėtros. 
 
 EQUAL: Bendrijos iniciatyva, kuria vadovaujantis kovojama su nelygybe ir diskriminacija 

patenkant į darbo rinką. 
 
 Stipriai nutolę regionai: Prancūzijos užjūrio regionai, Azorų salos, Madeira ir Kanarų salos. 

 
 Statistikos efektas: ES plėtros poveikis Tiksle Nr. 1 numatytai 75 proc. ribai. 

 
 Pereinamojo laikotarpio priemonės: egzistuoja pereinamojo laikotarpio priemonės, 

numatytos regionams, kurie anksčiau priklausė Tikslo Nr. 1 arba Tikslo Nr. 2 taikymo sferai, 
tačiau šiuo metu dėl ES plėtros poveikio, nebepriklauso2. 

 
 Parama: fondų suteikiamos paramos pobūdis. Veiklos programos arba bendri programų 

dokumentai, Bendrijos iniciatyvos programos, parama techninei pagalbai bei naujoviškoms 
priemonėms.  

 
 Bendrijos paramos sistema (BPS): ją taikant koordinuojama ES regionų veikla, retkarčiais 
įtraukiant keturis struktūrinius fondus (ERPF, ESF, EŽŪOGF, ŽOFI) ir Europos investicijų 
banką. Kiekvienu atveju projektai turi būti įtraukti į jau parengtus šalių bei regioninių 
institucijų ir jų ekonominių partnerių planus. 

 
 Bendras programos dokumentas (BPD): taip vadinamas vienas Europos Komisijos 

patvirtintas dokumentas, kuriame pateikiama Bendrijos paramos sistemos ir veiksmų 
programos santrauka.  

 
 Veiksmų programa (VP): Komisijos patvirtintas dokumentas, kuriuo siekiama įdiegti 

Bendrijos paramos sistemą ir kurį sudaro nuoseklus prioritetų rinkinys, kuriame pateikiamos 
daugiametės taikymo priemonės. Ši programa gali būti įgyvendinama iš vieno arba kelių 
fondų, iš vieno arba kelių kitų finansinių instrumentų arba iš Europos investicijų banko 
gautomis lėšomis.  

 
 Integruota veiksmų programa: veiksmų programa, finansuojama iš daugiau kaip vieno 

fondo. 
 
 Plėtros programos: kiekviena valstybė narė su Europos Komisija sudaro susitarimą, žinomą 

Veiksmų programos (VP) arba Bendro programos dokumento (BPD) pavadinimu. Šie 
                                                 
1 Yra 13 iniciatyvų, kuriomis remiama kaimo vietovių plėtra 
2 Statistikos efektas 
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susitarimai galioja keletą metų ir įgyvendinami atskirų valstybių ir regioninių institucijų, 
kurias paskiria valstybės narės. Šios institucijos taip pat parenka specifinius finansavimo 
projektus. Tačiau Europos Komisija kartu su atsakingomis institucijomis dirba programų 
stebėjimo komitetuose. 

 
 Teritorinis užimtumo susitarimas: tai strateginiame dokumente paskelbtas vietos partnerių 

susitarimas, prie kurio pridėti visų dalyvaujančių šalių finansiniai ir veiklos įsipareigojimai. 
Numatytomis priemonėmis turi būti skatinama darbo vietų kuriamoji veikla ir ekonominė 
plėtra. Galima rengti susitarimą dėl atskiro miesto, kaimo vietovės arba vietos darbo rinkos. 
Teritorija turi būti didesnė negu savivaldybė, bet mažesnė negu regionas. 

 
 Administravimo institucija: tai bet kokia valstybės narės paskirta visuomeninė arba privati 

institucija, nacionalinio, regioninio arba vietinio lygmens organas arba pati valstybė narė, 
jeigu ji pati atlieka struktūrinių fondų teikiamos pagalbos administravimo funkciją. 

 
 Išmokų institucija: viena arba kelios nacionalinės, regioninės arba vietinės institucijos arba 

organai, valstybės narės nurodymu paskirti skaičiuoti išmokas, teikti prašymus dėl išmokų ir 
gauti išmokas iš Komisijos.  

 
 Europos tarpvalstybinio bendradarbiavimo grupė (ETBG): jos veikla grindžiama EB 

sutarties 159 straipsniu ir ji siekia įveikti kliūtis, trukdančias valstybiniam 
bendradarbiavimui. Europos valstybinio bendradarbiavimo grupei kurti bus įvestas naujas 
teisinis instrumentas.  

 
 Teritorinių statistikos vienetų nomenklatūra (NUTS): ją sukūrė Europos Bendrijų 

statistikos tarnyba (Eurostatas), siekdama įvesti bendrą suprantamą teritorinio suskirstymo 
struktūrą. Ši nomenklatūra naudojama nuo 1988 m. leidžiant su struktūriniais fondais 
susijusius Bendrijos teisės aktus.  

 
Pasirengimo narystei parama: 2000–2006 m. laikotarpiui numatyta Centrinės ir Rytų Europos 
šalims skirti pasirengimo narystei parama yra esminis Europos Sąjungos strategijos elementas 
pagalbos prašytojų atžvilgiu ir apima keletą dalių: Phare, Sapard ir ISPA (pasirengimo narystei 
struktūrinis instrumentas) programas. 
 
 Pasirengimo narystei struktūrinis instrumentas (ISPA): pasirengimo narystei struktūrinės 

politikos instrumentas, skirtas finansuoti su aplinkosauga bei transportu susijusius projektus. 
 
 Phare programa: skirta finansuoti administravimo ir institucinių pajėgumų stiprinimo 

veiklą būsimose/naujosiose valstybėse narėse, kai jos rengiasi stoti į ES.  
 
 SAPARD programa: specialioji žemės ūkio ir kaimo plėtros programa.  

 
 Pagalbos įsisavinimo pajėgumai: valstybinės administracijos gebėjimas planuoti ir 

pasinaudoti pagalba iš išorės.  
 
 Stojimo partnerystės dokumentas: patvirtintas Tarybos ir (trumpuoju ir vidutiniu 

laikotarpiu) išdėstantis ES numatytus šalių kandidačių rengimosi stoti į ES prioritetus.  
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 Neatlikti darbai: dar nepasirašyti papildomi susitarimai pagal Phare programą arba su 

atskiromis valstybėmis.  
 
 Šalys kandidatės: prašymus dėl narystės Europos Sąjungoje pateikusios šalys, kurių 

prašymai buvo patenkinti, tačiau kurios 2004 m. prie ES dar neprisijungė. Šis statusas šiuo 
metu taikomas Bulgarijai, Rumunijai ir Turkijai. 

 
 Centrinė finansų ir sutarčių agentūra (CFSA): Centrinė finansų ir sutarčių agentūra yra 
įkurta visose šalyse kandidatėse. Ji administruoja visų institucijų plėtros projektų ir kai kurių 
investicinių projektų sutartis ir išmokas. 

 
 Decentralizacija: procesas, kurio metu ES fondų valdymas perduodamas šalies kandidatės 

administracijai. Dabar tai atliekama per decentralizuotą diegimo sistemą (DDS). Šiuo metu 
numatoma pakeisti Komisijos ex ante kontrolę į ex post kontrolę, vadovaujantis išplėsta 
decentralizuota diegimo sistema (IDDS). 

 
 Skaidymas: procesas, kurio metu ES fondų valdymas iš Komisijos būstinės perkeliamas 

delegacijoms. 
 
 Ex post vertinimas: baigtos veiklos poveikio įvertinimas.  

 
 Vykdomoji agentūra: už pasiūlymus, sutarčių sudarymą ir projektų įgyvendinimo išmokas 

atsakinga agentūra šalyje kandidatėje. CFSA yra institucijų plėtros projektų vykdomoji 
agentūra.  

 
 Jungtinis priežiūros komitetas: visose šalyse kandidatėse įsteigiamas komitetas, kurio 

tikslas – koordinuoti pasirengimo narystei skirtos paramos panaudojimo stebėjimo ir 
vertinimo veiklą.  

 
 Stebėjimas ir vertinimas: duomenų apie pasiektą pažangą įgyvendinant projektą rinkimo 

procesas, kurio metu vertinama tikimybė įgyvendinti projekto tikslus ir, jeigu būtina, 
pateikiamos rekomendacijos.  

 
 Valstybinis pagalbos koordinatorius (VPK): pagalbą gaunančios šalies administracijoje 

toks pagalbos koordinatorius užtikrina glaudų pagrindinio stojimo proceso ir Bendrijos 
finansinės pagalbos panaudojimo ryšį. 

 
 Valstybinis įgaliotas pareigūnas (VĮP): nacionaliniams fondams vadovaujantis 

nacionalinės administracijos pareigūnas. VĮP visiškai atsako už Phare fondų paramos 
finansinį administravimą.  

 
 Nacionalinis plėtros planas (NPP): šalies kandidatės ekonominės ir socialinės sanglaudos 

bei Tikslo Nr. 1 vykdymo priemonių programa. 
 
 Nacionalinis fondas: centrinė mokėjimo vieta, per kurią Bendrijos lėšos nukreipiamos į šalį 

kandidatę arba naująją valstybę narę.  
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 Nacionalinė teisyno įgyvendinimo programa: pačios šalies kandidatės nustatyta ir 

finansuojama veiksmų programa, skirta pasirengti stoti į ES.  
 
 Naujosios valstybės narės: buvusios šalys kandidatės, kurios baigė derybas ir nuo 2004 m. 

gegužės 1 d. tapo Europos Sąjungos narėmis. Tai Čekijos Respublika, Estija, Kipras, Latvija, 
Lenkija, Lietuva, Malta, Slovakija, Slovėnija ir Vengrija. 

 
 Projekto įgaliotasis pareigūnas: vykdomosios agentūros vadovas. 

 
 Nuolatinis pranešimas: kasmetinis Komisijos pranešimas apie kiekvienos šalies kandidatės 

pasirengimą stoti į ES. 
 
 Pereinamojo laikotarpio laikinos finansinės pagalbos instrumentas (2004-2006 m.): 

numatytas tam, kad naujosios valstybės narės galėtų plėsti ir stiprinti savo administravimo 
galias, būtinas įgyvendinant ir vykdant Bendrijos teisės aktus, ir skatinant tarpusavio 
keitimąsi patirtimi.  

 
 Poriniai projektai: susitarimas tarp šalies kandidatės ir vienos arba kelių valstybių narių 

administracijų perduoti su teisynu susijusius įgūdžius ir žinias (pažanga siekiant įdiegti 
teisyno dalį). 

 

3. EB SUTARTIES PAGRINDAS IR EUROPOS PARLAMENTO DARBO TVARKOS 
TAISYKLES 

 
Europos Sąjungos sutartis 
 

2 straipsnis 
 
Sąjunga kelia sau šiuos tikslus:  
 
skatinti ekonominę ir socialinę pažangą ir siekti didelio užimtumo lygio, subalansuotos ir 
darnios plėtros, ypač kuriant teritoriją be vidinių sienų, stiprinant ekonominę ir socialinę 
sanglaudą bei steigiant ekonominę ir pinigų sąjungą, galiausiai, vadovaujantis šios sutarties 
nuostatomis įvedant bendrą valiutą [...]. 
 
 
Europos Bendrijų steigimo sutartis 
 

2 straipsnis 
 
Bendrijos užduotis kuriant bendrą rinką ir ekonominę bei pinigų sąjungą ir vykdant bendrąją 
politiką arba veiklą, numatytą 3 ir 4 straipsniuose, – visoje Bendrijoje skatinti darnią, 
subalansuotą ir tvarią ekonomikos plėtrą, siekti didelio užimtumo lygio ir geros socialinės 
apsaugos, vyrų ir moterų lygybės, tvaraus ir infliacijos neveikiamo vystymosi, aukšto 
konkurencingumo laipsnio bei ekonomikos susiliejimo, aukšto lygio aplinkos apsaugos ir jos 
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kokybės gerinimo, gyvenimo sąlygų ir gyvenimo kokybės gerinimo, ekonominės ir socialinės 
sanglaudos bei valstybių narių solidarumo. 
 

3 straipsnis 
 
Siekiant 2 straipsnyje numatytų tikslų Bendrijos veikla pagal šią Sutartį ir joje numatytą 
darbotvarkę turėtų apimti:  
 
(k) ekonominės ir socialinės sanglaudos stiprinimą.  
 
 

16 straipsnis 
 
Bendrija ir valstybės narės joms suteiktų įgaliojimų ribose ir šios Sutarties taikymo srityje, 
nepažeidžiant 73, 86 ir 87 straipsnių nuostatų ir atsižvelgiant į tai, kokią vietą tarp Sąjungos 
bendrųjų vertybių užima bendrųjų ekonominių interesų paslaugos ir kokia yra jų svarba 
skatinant socialinę ir teritorinę sanglaudą, rūpinasi, kad šios paslaugos būtų teikiamos paisant 
principų ir sąlygų, reikalingų joms tinkamai atlikti. 
 

XVII ANTRAŠTINĖ DALIS 
 

EKONOMINĖ IR SOCIALINĖ SANGLAUDA 
 

158 straipsnis 
 
Bendrija, siekdama skatinti visaapimantį darnų vystymąsi, plėtoja ir vykdo savo veiklą, 
stiprinančią jos ekonominę ir socialinę sanglaudą. 
 
Bendrija ypač siekia mažinti įvairių regionų vystymosi lygio skirtumus ir nepalankiausių regionų 
ar salų, taip pat ir kaimo vietovių atsilikimą. 
 

159 straipsnis1 
 
Valstybės narės savo ekonominę politiką vykdo ir ją koordinuoja taip, kad būtų siekiama ir 158 
straipsnyje išdėstytų tikslų. Nustatant ir įgyvendinant Bendrijos politikos kryptis ir veiksmus bei 
kuriant vidaus rinką atsižvelgiama į 158 straipsnyje išdėstytus tikslus ir prisidedama prie jų 
siekimo. Bendrijai siekti šių tikslų padeda ir veikla, kurios ji imasi panaudodama struktūrinius 
fondus (Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo, Orientavimo skyrių; Europos 
socialinį fondą; Europos regioninės plėtros fondą), Europos investicijų banką ir kitus esamus 
finansinius instrumentus. 
 
Komisija kas treji metai pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui bei Regionų komitetui pranešimą apie ekonominės ir socialinės sanglaudos 
linkme pasiektą pažangą ir apie tai, kaip įvairios šiame straipsnyje numatytos priemonės padėjo 
jos siekti. Prireikus prie šio pranešimo pridedami atitinkami pasiūlymai. 

                                                 
1 Straipsnis pakeistas Nicos sutartimi. 
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Jeigu pasirodytų, kad reikia imtis konkrečių veiksmų, nesusijusių su fondais ir nepakenkiančių 
priemonėms, kurių yra imtasi kitų Bendrijos politikų sričių sistemoje, tokių veiksmų Taryba gali 
imtis spręsdama 251 straipsnyje nustatyta tvarka ir pasikonsultavusi su Ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetu bei Regionų komitetu. 
 

 
 

160 straipsnis 
 
Europos regioninės plėtros fondo paskirtis – padėti ištaisyti pagrindinius Bendrijos regionų 
pusiausvyros sutrikimus prisidedant prie atsiliekančių regionų plėtros bei struktūrinio 
prisitaikymo ir nuosmukį patiriančių pramoninių regionų pertvarkos. 
 

161 straipsnis1 
 
Nepažeisdama 162 straipsnio, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, gavusi Europos 
Parlamento pritarimą ir pasikonsultavusi su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu bei 
Regionų komitetu, spręsdama vieningai nustato struktūrinių fondų uždavinius,  prioritetinius 
tikslus ir sąrangą, galinčią apimti ir fondų grupavimą. Taryba, spręsdama ta pačia tvarka, taip 
pat nustato jiems taikytinas bendras taisykles ir nuostatas, reikalingas jų veiksmingumui ir fondų 
koordinavimui tarpusavyje bei su kitais esamais finansiniais instrumentais. 
 
Tarybos ta pačia tvarka įsteigtas Sanglaudos fondas teikia finansinę paramą aplinkos ir 
transeuropinių tinklų projektams transporto infrastruktūros srityje.  
 
Nuo 2007 m. sausio 1 d. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, gavusi Europos Parlamento 
sutikimą ir pasikonsultavusi su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu bei Regionų komitetu 
sprendžia kvalifikuota balsų dauguma, jei iki tos dienos jau bus priimta nuo 2007 m. sausio 1 d. 
taikytina daugiametė finansinė perspektyva ir su ja susijęs tarpinstitucinis susitarimas. Jei to 
nebus, šioje pastraipoje nustatyta tvarka taikoma nuo jų priėmimo dienos. 
 

162 straipsnis 
 
Su Europos regioninės plėtros fondu susijusius vykdomuosius sprendimus Taryba priima 251 
straipsnyje nustatyta tvarka ir pasikonsultavusi su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu bei 
Regionų komitetu. 
 
Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Orientavimo skyriui bei Europos socialiniam 
fondui ir toliau taikomi atitinkamai 37 ir 148 straipsniai. 
 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės2 
 

VI. PRIEDAS 
 

                                                 
1 Straipsnis, pakeistas Nicos sutartimi 
2 16-as leidimas.2004 m. liepa 
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NUOLATINIŲ KOMITETŲ ĮGALIOJIMAI IR VEIKLOS KRYPTYS 
 

XII. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETAS. 
 
Komitetas, atsakingas už regioninę ir sanglaudos politiką, ypač:  
 
(a) Europos regioninės plėtros fondą, Sanglaudos fondą ir kitas Sąjungos regioninės politikos 
priemones, 
 
(b) kitų Sąjungos politikos sričių įtakos ekonominei ir socialinei sanglaudai įvertinimą, 
 
(c) Sąjungos struktūrinių priemonių derinimą, 
 
(d) atokiausius regionus ir salas bei bendradarbiavimą abipus sienų ir regionų 
bendradarbiavimą, 
 
(e) santykius su Regionų komitetu, regionų bendradarbiavimo organizacijomis ir vietos bei 
regioninės valdžios institucijomis. 
 
 

4. Istorinis pagrindas 
 
 1957 m.: Romos sutartis: „darnaus vystymosi“ poreikis. Įžanga: „stiprinti [...] ekonomikos 

vienybę ir užtikrinti [...] suderintą plėtrą mažinant skirtinguose regionuose egzistuojančius 
skirtumus ir mažiau išsivysčiusių regionų atsilikimą“. Nenumatyta jokia bendra specifinė 
politika. 

 
 1958 m.: Europos socialinio fondo (ESF) ir Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų 

fondo (EŽŪOGF) įkūrimas. Šalių steigėjų prioritetai: Prancūzija – žemės ūkis, Vokietija – 
pramonės atkūrimas. 

 1973 m.: pirmasis plėtros etapas, prisideda Danija, Airija ir Jungtinė Karalystė. 
 
 1975 m.: įkurtas Europos regioninės plėtros fondas (ERPF), skirtas įmokoms iš biudžeto 

paskirstyti skurdžiausiems regionams. Paramą gavo Airija ir Danija. Jungtinė Karalystė 
suteikė paramą Šiaurės Airijos aukštumų regionui ir saloms. Dėl ES biudžeto išmokų žemės 
ūkiui kyla Didžiosios Britanijos nepasitenkinimas. 

 
 1980–1989 m.: į Bendriją įstojo Graikija, Portugalija ir Ispanija. Nustatyti ekonominiai 

poreikiai ir politinė valia mažinti skirtumus. Pripažįstamas poreikis mažinti skirtumus tarp 
vargingesnių ir turtingesnių sričių. Sąjunga įsipareigojo padėti mažiau išsivysčiusiems 
Europos regionams pasivyti ją svarbiausiose srityse. 1986 m. įsipareigojimas įtrauktas į 
Suvestinį Europos aktą.  
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 1989–1993 m. laikotarpis: Europos Vadovų Taryba Briuselyje1 peržiūrėjo struktūrinių 
fondų veiklą. Paskiriami 68 mlrd. ekiu2. Tikslas: remti geresnes Europos gyventojų sąlygoms 
gerinti skirtas programas, kuriomis padedama tam tikriems socialiniams sluoksniams ir 
regionams pasinaudoti ekonominės integracijos ir vidaus rinkos teikiamomis galimybėmis. 
Regionai ir miestai įsteigė tarptautines asociacijas, pradėjo tarpregioninį bendradarbiavimą ir 
Briuselyje įkūrė regionų biurus.  

 
 1992 m. Europos Sąjungos sutartis:3 Sanglauda – tai vienas iš pagrindinių Sąjungos tikslų 

kartu su ekonominę ir pinigų sąjunga bei bendra rinka. Imamasi priemonių įkurti Sanglaudos 
fondą, kuris remtų projektus aplinkos apsaugos ir transporto srityje4. Europos regioninės 
politikos svarba pabrėžiama ES sutartyje, kuria buvo įkurtas naujas organas – Regionų 
komitetas, suteikęs vietiniams veikėjams galimybę ES sprendimų priėmimo procese išsakyti 
nepriklausomą nuomonę. 

 
 1994 – 1999 m. laikotarpis: Europos Vadovų Taryba Edinburge (1993 m. gruodžio mėn.) 

priėmė sprendimą sanglaudos politikai skirti beveik 177 mlrd. ekiu (1999 m. kainomis). Ši 
suma sudaro vieną trečdalį Bendrijos biudžeto. Kartu su struktūriniais fondais buvo sukurtas 
naujas žuvininkystės orientavimo finansinis instrumentas (ŽOFI).   

 
 1997 m.: Amsterdamo sutartimi patvirtinama sanglaudos svarba. Be to, į sutartį įtraukta 

užimtumui skirta antraštinė dalis, kurioje akcentuojamas bendros veiklos poreikis mažinant 
nedarbo lygį.  

 
 2000 – 2006 m. laikotarpis: Europos Vadovų Taryba Berlyne5 reformuoja struktūrinius 

fondus ir pakoreguoja jų veiklą. Šie fondai 7 metų laikotarpyje gaus 213 mlrd. eurų6. 
Pasirengimo narystei struktūrinės politikos instrumentas (ISPA) ir specialioji žemės ūkio ir 
kaimo plėtros programa (SAPARD) papildė programą PHARE, skirtą skatinti šalių 
kandidačių Centrinėje ir Rytų Europoje ekonominį ir socialinį vystymąsi. 

 
 2000-2001 m.: Europos Vadovų Taryba Lisabonoje (2000 m. kovo mėn.) patvirtino 

strategiją, pagal kurią daugiausia dėmesio skiriama užimtumui ir numatoma iki 2010 m. 
padaryti Sąjungą „konkurencingiausia žiniomis pagrįstos ekonomikos šalimi pasaulyje“; 
Europos Vadovų Taryba Geteburge (2000 m. liepos mėn.) papildė šią strategiją, susiedama ją 
su darnia plėtra.  

 
 2002 m.: Europos Vadovų Taryba Kopenhagoje (2002 m. gruodžio mėn.) priėmė susitarimą 

dėl 10 naujųjų valstybių narių įstojimo į ES sąlygų.  
 
 2003 m. liepos mėn.: į Konvento sudaryto Europos konstitucijos projekto III–116 straipsnį 
įtraukta teritorinė sanglauda, kaip 2004 m. birželį patvirtino TVK7 . 

                                                 
1 1988 m. vasario mėn. 
2 1997 m. kainomis 
3 Įsigaliojo 1993 m. 
4 Mažiausiai išsivysčiusiose valstybėse narėse 
5 1999 m. kovo mėn. 
6 2000-2006 m. laikotarpiu. 
7 Taip pat žr. KOM (2004)492 galutinis. 
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 2004 m. vasario mėn.: Europos Komisija pristatė Trečiąją ataskaitą apie ekonominę ir 

socialinę sanglaudą, kurioje pateikiama Europos Komisijos vizija apie būsimą Europos 
politiką, mažinant skirtingumus regionuose ir skatinant didesnę ekonominę, socialinę ir 
teritorinę sanglaudą. Be to, Europos Komisija pristato finansines perspektyvas 2007 – 2013 
m. laikotarpiui („R. Prodžio paketą“). Per 2007–2013 m. laikotarpį sanglaudos politikai 
finansuoti skirtos lėšos sudaro maždaug trečdalį ES biudžeto, t. y. 336.1 mlrd. eurų. Didžioji 
šios sumos dalis bus išleista mažiau išsivysčiusiose valstybėse narėse ir regionuose. 

 
 2004 m. gegužės mėn.: į Europos Sąjungą įstoja Čekijos Respublika, Estija, Kipras, Latvija, 

Lenkija, Lietuva, Malta, Slovakija, Slovėnija ir Vengrija. 
 
 2004 m. liepos mėn.: Komisija priėmė pasiūlymą dėl penkių naujų nuostatų 

atnaujintiems struktūriniams fondams ir finansiniams instrumentams. Nuostatų 
rinkinys apima pagrindinius nuostatus, kuriuose pateikiamos bendros taisyklės kaip naudoti 
visus finansinius instrumentus ir specialiosios nuostatos Europos regioninės plėtros fondui 
(ERPF), Europos socialiniam fondui (ESF) ir Sanglaudos fondui. Be to, siūlomi papildomi 
nuostatai, kuriuos taikant būtų galima įkurti Europos tarptautinio bendradarbiavimo grupę 
(ETBG).  

 

5. Struktūrinė pagalba 2000–2006 m. laikotarpiu 

 
Bendri finansiniai paketai: Berlyno Europos Vadovų Taryba, 1999 m. kovas („Darbotvarkė 
2000“). 
 

213 mlrd. eurų Sanglaudos politikai (33 proc. viso 2004 m. ES biudžeto): 
– 195 mlrd. eurų Struktūriniams fondams 
– 18 mlrd. eurų Sanglaudos fondui 

 
Paramos fondai pagalbai prieš ir po stojimo struktūriniams veiksmams 

      
– 7. 3 mlrd. eurų programai ISPA 
– 39.6 mlrd. eurų struktūrinėms priemonėms po prisijungimo 

 

5.1. Struktūriniai fondai 
 
Kasmetinių įsipareigojimų ribos: 108.5 mlrd. 27 ES valstybėms, iš kurių 37 mlrd. skiriami 
struktūrinei veiklai 2004 m. kainomis. 
 
 Tikslo Nr. 1 regionai: Teritorinių statistikos vienetų nomenklatūros (NUTS) II regionai, 

kuriuose vienam gyventojui tenkantis BVP yra mažesnis kaip 75 proc. Bendrijos vidurkio 1. 
Regionų sąrašą sudarė Europos Komisija. 22 proc. ES gyventojų. Tikslas: padėti šiems 

                                                 
1 Sudaro 70 proc. visų biudžeto išteklių. 
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regionams pasivyti kitus konkurencingumo požiūriu. Investicijos į infrastruktūrą ir 
priemonės, skatinančios investicijas į pramonę. Apima atokiausius regionus, ankstesnius 
tikslo Nr. 6 regionus, PEACE programą ir Švedijos pakrančių programą. Biudžetas: 135.95 
mlrd. eurų. 

 
 Tikslo Nr. 2 regionai: Socialinės ir ekonominės pertvarkos paveiktos sritys1: pramonės ir 

paslaugų sritys (10 proc.); kaimo vietovės (5 proc.); miestų vietovės (2 proc.); nuo 
žuvininkystės veiklos priklausančios sritys (1 proc.). 18 proc. ES gyventojų. Biudžetas: 
22,45 mlrd. eurų. 

 
 Tikslo Nr. 3 regionai: Regionai, nepatenkantys tarp paminėtų tikslo Nr. 1 sąraše2. 

Informacinė sistema, skirta visai su žmogiškaisiais ištekliais susijusiai veiklai valstybėje 
narėje. Tikslas: mokymų sistemų ir darbo vietų kūrimas. Biudžetas: 24,05 mlrd. eurų. 

 
 Bendrijos iniciatyvos: Bendri specifinių problemų sprendimai3. Bendrijos teikiamos naudos 

akcentavimas. Biudžetas: 10,44 mlrd. eurų. Po 2006 m. iniciatyvos nebus tęsiamos ! 
Keturios veiklos sritys: 

 
• INTERREG III: Parama tarpvalstybinio, tarptautinio ir tarpregioninio 

bendradarbiavimo projektams (finansuoja ERPF).  
• URBAN II: Taikoma probleminėms miestų sritims (finansuoja ERPF). 
• LEADER +: programai vadovauja Žemės ūkio generalinis direktoratas 4. Susieja kaimo 

ekonomikos plėtros veiklą (finansuoja EŽŪOGF Orientavimo skyrius). 
• EQUAL: Kova su nelygybe ir diskriminacija darbo rinkoje (finansuoja ESF). 

 
 Naujoviška veikla: kol kas tinkamai nepritaikyti sumanymai5. Trys darbinės temos: žinių ir 

technologijų naujovės; informacinė visuomenė ir regioninė plėtra; regionų tapatumas ir darni 
plėtra. Biudžetas eurais: 1 mlrd. Po 2006 m. ši veikla nebus tęsiama ! 

  
Biudžetas naujosioms ES valstybėms narėms: 22 mlrd. eurų6. Finansinė parama naujosioms 
valstybėms narėms iš PHARE fondų mažiausiai trejiems metams7. Galutinės paramos suma, 
įskaitant Sanglaudos fondą: 7,3 mlrd. eurų per metus8. 
 
Veiklos susitarimas: Norint pasiekti maksimalų poveikį, per pirmąjį programų įgyvendinimo 
laikotarpį bus ribojamas prioritetinių veiklos sričių skaičius. Keturiose didžiausiose šalyse9, 
pagalba bus teikiama per Bendrijos paramos sistemą, drauge per veiklos programas. Kitose 
keturiose šalyse – vadovaujantis bendruoju programavimo dokumentu.  
 

                                                 
1 Sudaro 11.5 proc. struktūrinių fondų lėšų. 
2 Sudaro 12.3 proc. struktūrinių fondų lėšų. 
3 Sudaro 5.35 proc. struktūrinių fondų lėšų. 
4 Egzistuoja 13 iniciatyvų, remiančių kaimo plėtrą. 
5 Sudaro 0.5 proc. struktūrinių fondų lėšų. 
6 Kopenhagos Europos Vadovų Taryba 
7 Rumunijoje ir Bulgarijoje programa bus tęsiama pasibaigus šiam laikotarpiui. 
8 1999 m. kainomis 
9 Lenkija, Vengrija, Čekijos Respublika, Slovakija. 
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Administravimo pajėgumai. Decentralizavimo procesas po 2006 m. priklausys nuo 
administravimo pajėgumų stiprinimo. 
 Naujosios valstybės narės. Plėtra1 išryškino skirtumus. Vienas trečdalis fondų lėšų skiriama 

Sanglaudos fondui, du trečdaliai – struktūriniams fondams (daugiausiai lėšų Tikslui Nr. 1 
finansuoti)2. Kopenhagos Europos Vadovų Taryba3 sumažino Berlyno Europos Vadovų 
Tarybos4 finansinius įsipareigojimus, kadangi 15 ES sudarančių valstybių nepritarė nuostatai 
padidinti fondą ir nerimavo dėl naujųjų valstybių narių pajėgumų priimti pagalbą. 

 
 Statistikos efektas: Plėtra ženkliai padidino ES gyventojų skaičių5, o BVP sumažėjo6. Todėl 

15 ES valstybių regionai, kurie anksčiau turėjo teisę gauti paramą, nuo šiol tokios teisės 
neturi. Siekiant sumažinti šį statistikos efektą, reikia, kad, 7 
  
 parama Tikslo Nr. 1 regionams 15 valstybių Europos Sąjungoje būtų didesnė negu nuspręsta 

Berlyne. Pereinamojo laikotarpio regionams, praradusiems teisę į paramą, trukmė skiriasi 
priklausomai nuo jų kategorijos8.  

 
 2000 - 2005 m.: palaipsnis finansavimo mažinimas buvusių Tikslo Nr. 1 regionų 

naudai iš ERPF, ESF, EŽŪOGF ir ŽOFI.  
 2006 m.: kai kurioms Tikslo Nr. 2 regionų dalims programa tęsiama; kitų regionų 

finansavimas tęsiamas iš ESF, EŽŪOGF ir ŽOFI tos pačios programos (ne ERPF) 
ribose. Ankstesni tikslai Nr. 2 ir Nr. 5b: palaipsniui tik iš ERPF mažinama parama ir 
daugiau kaip 7 metų parama iš to paties lygmens Tikslo Nr. 3 – kaimo plėtros ir ŽOFI 
programų. 

 
 ŽOFI: Taikymo sritys: priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti ilgalaikę poreikio ir 

paklausos pusiausvyrą; konkurencingumo stiprinimas; perdirbimas ir prekyba, veiklos 
žuvininkystės rajonuose atgaivinimas. 

 
 EŽŪOGF parama kaimo plėtrai. Taikymo sritys: atitinkamos priemonės – ankstyvas 

išėjimas į pensiją, agrarinė aplinkosauga, miškininkystė, rajonai, turintys mažiau palankias 
sąlygas9. Ūkių restruktūrizavimas; parama jauniems ūkininkams, pradedantiems veiklą; 
mokymai; perdirbimas ir prekyba. Kaimo plėtros priemonės. 

 

5.2. Sanglaudos fondas 
 
Sanglaudos fondu gali naudotis valstybės narės, kurių BNP yra mažesnis kaip 90 proc. nuo 
Bendrijos vidurkio. Šiuo metu Komisija siūlo toliau taikyti šiuos tinkamumo paramai gauti 
kriterijus:  
                                                 
1 2004 m. gegužės mėn. 
2 14 mlrd. eurų 
3 2002 m. gruodžio mėn. 
4 1999 m. kovo mėn 
5 Kopenhagos sprendimas 
6 Ankstesniam Tikslui Nr. 1: 6–7 metai, ankstesniam Tikslui Nr. 2: 6 m. 
7 Kopenhagos sprendimas 
8  Ankstesniam Tikslui Nr. 1: 6–7 metai, ankstesniam Tikslui Nr. 2: 6 m. 
9 Ankstesniam Tikslui Nr. 5a 



 

DV\542120LT.doc 19/40 PE 347.143 

 LT 

 
– šalys, kurių BNP gyventojui mažesnis kaip 90 proc. nuo ES vidurkio, 
– susisiekimo ir aplinkos apsaugos sričių projektai 

 
Bendras biudžetas: 18 milijonų eurų.  
Metinis biudžetas: 2.6 mlrd. eurų per metus. 
 
Tinkamumas paramai gauti tikrintas 2003 m. 
 

6. STRUKTURINE PAGALBA ATEITYJE 2007–2013 M. 

6.1. Finansinės perspektyvos 2007–2013 m. 
 
Politikos uždaviniai ir padidėjusios Europos Sąjungos biudžeto lėšos išlaikant dabartinę 
aukščiausią išlaidų ribą (1.24 proc. ES BNP). Komisijos pasiūlymas: įsipareigojimai1 1.22 proc. 
ir išmokos 1.14 proc. Keturi ES prioritetai: darni plėtra – konkurencingumas, sanglauda 
(vystymosi ir augimo srityse); gamtos išteklių apsauga ir valdymas; pilietybė, laisvės 
užtikrinimas ir teisingumas; ES – visuotinis partneris.  
 
Aukščiausia metinių įsipareigojimų riba: 146,4 mlrd. 27 valstybių narių ES, iš kurių 48 mlrd. 
skiriama struktūrinei veiklai, 2004 m. kainomis (neįtraukiant kaimo plėtros). 
 
Sanglaudos politika: 336,3 mlrd. eurų (34 proc. ES biudžeto)2. Tai sudaro apie 0,41 proc. 
Sąjungos BVP (įskaitant kaimo plėtrą ir žuvininkystę: 0,46%). Daugiau kaip 75 proc. skiriama 
mažiau išsivysčiusiems regionams ir valstybėms narėms. Naujosioms ir senosioms valstybėms 
taikomas lygybės principas.  
 

6.2. Trečioji ataskaita apie sanglaudą3: naujoji partnerystė siekiant sanglaudos 
 
Ekonominė ir socialinė aplinka: Siekiant, kad vidutinis užimtumo lygis 10 naujųjų valstybių 
narių prilygtų likusių ES valstybių lygiui, reikia sukurti 4 milijonus darbo vietų; ES ekonomika 
yra vangi nuo 2001 m.; sunkumų sudaro globalizacija, visuomenės senėjimas, imigracijos 
augimas, technologinės permainos. 
 
Plėtros poveikis: Sąjungos gyventojų skaičius padidėja nuo 380 mln. iki 454 mln. (25 ES 
valstybėse) arba iki 485 mln. (27 ES valstybėse). Naujos valstybės narės įneša spartesnį augimą 
(4 proc. per metus, palyginti su 15 valstybių ES – 2,5 proc. per metus); BVP vienam gyventojui 
sumažėja: 12.5 proc. 25 valstybių ES; 18 proc. 27 valstybių ES, eurais; Gyventojų skaičius po 
susiliejimo padidėja nuo 84 mln. iki 123 mln.; išsivystymo atotrūkis tarp regionų padvigubėja: 
vidutinis BVP, Tikslui Nr. 1 – 69 proc., naujosiose valstybėse narėse – 46 proc.; užimtumo lygis 

                                                 
1 146,4 mlrd. eurų per metus 27 valstybių narių ES; 48 mlrd. eurų struktūrinei veiklai. 
2 2004 m. kainomis. 
3 Komisijos informacija – trečiasis pranešimas apie ekonominę ir socialinę sanglaudą. 
 KOM(2004) 107 galutinis. 2004 m. vasario 18 d. 
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15 valstybių ES augo nuo 60 proc. iki 64 proc. (1996–2002 m.). Naujosiose valstybėse narėse jis 
buvo 56 proc. (1999 m. – 59 proc.). 
 
Nacionalinės politikos indėlis: Atskirų valstybių biudžetai vidutiniškai sudaro apie 47 proc. 
BVP. Sanglaudos biudžeto dalis sudaro 0,43 proc. BVP. Nacionaliniuose biudžetuose prioritetas 
teikiamas pagrindinėms paslaugoms ir pajamoms didinti; struktūrinių fondų paskirtis – pagerinti 
regionų susiliejimo veiksnius ir paremti materialias investicijas bei investicijas į žmogiškuosius 
išteklius. Tam sunaudojama apie 80 proc. visų lėšų. 
 
Kitų Bendrijos politikos sričių indėlis: Siekiama EB sutartyje numatytų specifinių tikslų. 
Sanglauda ne visada yra tikslas, tačiau šioje srityje galima įžvelgti pagerėjimą. Reikia imtis 
priemonių skatinant šių politikos sričių sanglaudą ir stiprinti sanglaudos tikslus, ypač naujųjų 
valstybių narių atžvilgiu. 
 
Sanglaudos politikos įtaka: Paramą gaunančiuose regionuose didėja viešų ir privačių 
investicijų (augimas);prisidedama prie BVP augimo (konvergencija); sukuriama darbo vietų ir 
maksimaliai padidinamas žmogiškųjų išteklių potencialas; pagausinami materialiniai ir 
žmogiškieji resursai ištekliai; užtikrinamas geresnis regioninis ir vietinis valdymas; 7 metams 
užtikrinamas finansinis stabilumas. 
 
Nauja partnerystė siekiant sanglaudos: Atsižvelgiama į Sąjungos prioritetus; atsižvelgiama į 
plėtrą ir padidėjusią atsakomybę sanglaudos politikos srityje; politika vykdoma visose 
valstybėse, regionuose ir miestuose – didesnis subsidiarumas. Trys prioritetai: konvergencijos, 
konkurencingumo ir teritorinio bendradarbiavimo siekis.  
 
1. Konvergencijos prioritetas 
 

 Biudžetas: maždaug 78 proc. nuo bendros sumos (261.8 mln. eurų). 
 Taikymas:   

 
♦ mažiau išsivystę regionai (Tikslas Nr. 1). Visų pirma taikoma naujosioms 

valstybėms narėms ir regionams, kuriems sanglaudos politika yra prioritetinė1
. 

Pirmiausia regionai, kurių vienam gyventojui tenkantis BVP sudaro mažiau kaip 75 
proc. ES vidurkio. Parama bus skiriama visai Europai svarbaus transeuropinio tinklo 
(TEN-Tr) projektams, įvairioms transporto programoms (neįskaitant TEN-Tr tinklų), 
geležinkelių, jūrų ir vidaus vandens kelių transportui, ekologiškam miestų transportui 
ir aplinkos apsaugos požiūriu svarbioms investicijoms į energetiką. Dėmesys 
sutelkiamas instituciniams pajėgumams stiprinti. Taikymas padidėja nuo 22 proc. 
gyventojų 15 valstybių ES iki 25,6 proc. gyventojų 25 valstybių ES (116,6 mln. 
gyventojų). 

 
♦ „Statistikos poveikį“ patyrę regionai (Tikslas Nr. 1a). Siekiant kompensuoti plėtros 

sukeltą vadinamą „statistikos poveikį“ siūloma laikiną paramą (septynerių metų 
pereinamuoju laikotarpiu) skirti regionams, kuriuose vienam gyventojui būtų tekę 
mažiau kaip 75 proc. BVP (5,2 proc. 25 valstybių ES gyventojų). Ši parama būtų 

                                                 
1 Vadovaujantis EB sutarties 158 straipsniu. 
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didesnė negu dabar skiriama Tikslo Nr. 1 regionams ir būtų laipsniškai nutraukiama. 
Atskiroms valstybėms ir regionams remti numatytos specialiosios priemonės.  

 
♦ Atokiausi regionai  dėl specifinės padėties atsirandantiems trūkumams kompensuoti 

šie regionai gaus daugiau specialiųjų asignavimų negu didžiausia Bendrijos įmoka1. 
 
♦ Sanglaudos fondas. Valstybės narės, kurių BVP yra mažesnis negu 90 proc. 

Bendrijos vidurkio, turės teisę gauti paramą iš Sanglaudos fondo, kurio lėšomis 
padedama finansuoti transporto ir aplinkosaugos sričių programas. Paramą gali gauti 
visos naujosios valstybės narės (išskyrus Kiprą), Portugalija ir Graikija. „Statistikos 
poveikio“ atveju nenumatyta jokių sąlygų.  

 
2. Regioninio konkurencingumo ir užimtumo prioritetas. 
 

 Biudžetas: apie 18 proc. viso biudžeto (61 mlrd. eurų). 
 
 Apimtis. Išskiriamos dvi regionų grupės: 

 
♦ Šiuo metu į Tikslo Nr. 1 sritį patenkantys regionai, neatitinkantys 

konvergencijos kriterijų, į kuriuos atsižvelgiama teikiant pirmenybę,  ir 
nepatyrę „statistikos poveikio“, laikinai gaus daugiau paramos negu kiti į šio tikslo 
sritį patenkantys regionai (angl. phasing in) 2 (3,6 proc. – 16,4 mln. gyventojų ES 
gyventojų iš regioninių programų (Europos regioninės plėtros fondas arba Europos 
socialinis fondas)). 

♦ Visi kiti regionai, kurių neapima nei konvergencijos, nei laipsniško išmokų 
įvedimo (angl. phasing in) programos. ES lygmeniu neskirstoma į zonas. Lėšos 
dalijamos per pusę ir skiriamos regioninio konkurencingumo (Europos regioninės 
plėtros fondas) ir atskirų valstybių užimtumo programoms (Europos socialinis 
fondas). 

 
 Dvejopas požiūris:  

 
♦ Parama valstybėms narėms (atskirų valstybių programoms). Pasitelkus Europos 

socialinio fondo programas įgyvendinant sanglaudos politiką turi būti padedama 
numatyti ir skatinti ekonominius pokyčius stiprinant konkurencingumą, atsižvelgiant į 
Europos užimtumo strategijos prioritetus, remiant  politikos sritis, kuriose siekiamo 
visiško užimtumo ir geresnės kokybės, našesnės darbo jėgos bei socialinės įtraukties 
siekį. 

 
♦ Parama valstybėse narėse: (regioninės programos). Pasitelkus Europos regioninės 

plėtros fondo programas įgyvendinant sanglaudos politiką regionams ir regioniniams 
valdžios organams bus padedama numatyti ir skatinti ekonominius pokyčius 
pramonės, miestų ir kaimo vietovėse stiprinant konkurencingumą ir didinant 
patrauklumą bei atsižvelgiant į ekonominius, socialinius ir teritorinius skirtumus. 

                                                 
1 Taip reikalavo 2002 m. birželio mėn. Sevilijoje susirinkusi Europos Vadovų Taryba. 
2 Pereinamojo laikotarpio parama skiriama tokiu pačiu būdu, kaip ir parama regionams, kurie 2000–2006 m. 
nebeturi teisės būti remiami pagal Tikslą Nr. 1. 
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Naujos labiau į tris prioritetines temas nukreiptos regioninės programos1 vienas 
paramos šaltinis naujoms Europos regioninės plėtros fondo programoms.  

 
3. Europos teritorinio bendradarbiavimo prioritetas.   
 

 Biudžetas: gerokai, t. y. 4 proc. daugiau biudžeto lėšų (13,5 mlrd. eurų). 
  
 Požiūris: toliau laikytis INTERREG III iniciatyvos (teikiama nauda) ir remiant 

tarpvalstybinį, tarptautinį ir tarpregioninį bendradarbiavimą sudaryti sąlygas darniai ir 
tolygiai vienyti Sąjungos teritorijas. 

 
 Apimtis –  trys aspektai:  

 
♦ Tarpvalstybinis bendradarbiavimas.  
 

 Pasienio regionai finansuojami iš Europos regioninės plėtros fondo. Veikla 
sutelkta ties integruotomis programomis, susijusiomis su Lisabonos ir Gioteborgo 
darbotvarkėmis ir administruojamomis vienos valdžios institucijos. Susijęs su 
tarpvalstybiniam bendradarbiavimui tinkamais visais vidiniais sausumos regionais 
ir kai kuriais palei išorines sausumos sienas ir kaimynines jūrų sienas 
išsidėsčiusiais regionais. Tikslas: rasti bendrus bendrų problemų sprendimus. 
Nauji teisiniai bendradarbiavimo instrumentai: „tarptautinis regioninis 
kolektyviškumo instrumentas“ (angl. cross-border regional collectivity), skirtas 
vidinėms sienoms. 

 
 Išorinis tarpvalstybinis bendradarbiavimas  yra susijęs su naujuoju Naujosios 

kaimynystės instrumentu (apima daugiamečių planų sudarymą ir tik vieną 
finansinį instrumentą), skirtu išorinėms sienoms.  Tikslas:  palengvinti 
bendradarbiavimą su kaimyninėmis valstybėmis. 

 
♦ Tarpregioninis bendradarbiavimas įtrauktas į regionines programas. 
♦ Tarptautinis bendradarbiavimas. 

 
Atsižvelgiama į šias teritorines ypatybes:  
 

♦ Miestų sritys. Visos miestų sritims skirtos priemonės bus įtrauktos į regionines 
programas siekiant, kad paramą galėtų gauti daugiau miestų ir miestelių, negu 
gaudavo pagal Bendrijos iniciatyvą URBAN II.  

♦ Atokiausi regionai. Pagal būsimą konvergencijos tikslą Komisija įkurs specialią 
programą septyniems atokiausiems regionams (Gvadelupei, Martinikai, Prancūzijos 
Gvianai, Reunjonui, Kanarų saloms, Azorų saloms ir Madeirai) remti.  

♦ Dėl geografinės padėties ar stichinių nelaimių nepalankios zonos. Daugelis salų, 
kalnų ir mažai apgyvendinti regionai itin kenčia nuo to, kadangi ten sunku patekti. Į 
tai bus atsižvelgiama skiriant lėšas regioninio konkurencingumo ir užimtumo tikslui, 

                                                 
1 Žr. Europos regioninės plėtros fondo uždavinius regioninio konkurencingumo ir užimtumo srityse. 
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nustatant regioninius kriterijus ir padidinant didžiausią galimą Bendrijos paramos 
kiekį.  

♦ Be to, instrumentas, iš kurio skiriama pagalba kaimo plėtrai ir žuvininkystei, bus 
supaprastintas ir padarytas aiškesnis. LEADER+ iniciatyva, kuria remiama nauja 
kaimo vietovių plėtros strategija, bus iki galo įtraukta į bendruosius planus. 

 

6.3. Įgyvendinimo sistema 
 
 Supaprastinimas žuvininkystės ir kaimo plėtros srityse. Dabartiniai kaimo plėtros 

instrumentai turi būti surinkti į vieną Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) instrumentą. 
TIKSLAS:  padidinti žemės ūkio konkurencingumą remiant restruktūrizavimą; gerinti 
aplinkosaugą  remiant žemėtvarką  ir gerinti gyvenimo kokybę plečiant ekonominę veiklą.   
LEADER+ iniciatyva įtraukta į pagrindinius planus. Žuvininkystės instrumentai sudėti į 
vieną instrumentą, pagrindinį dėmesį skiriant šio sektoriaus restruktūrizavimo veiklai. 

 
 Pertvarkyta pristatymo sistema – planavimas. Valstybė narė parengia savo pamatinį 

dokumentą, dėl kurio tariasi su Komisija, ir sudaro pagrindą, kuriuo naudodamosi galės 
rengti  temines ir regionines programas. Tai nebus valdymo instrumentas. Politinio 
dokumento pagrindu Komisija atskirai tvirtina kiekvienos šalies nacionalines ir regionines 
programas.  

 
 Fondų skaičius ribojamas iki trijų (Europos regioninės plėtros fondas, Europos socialinis 

fondas, Sanglaudos fondas). Ateityje Europos regioninės plėtros fondas ir Europos socialinis 
fondas dirbs vieno fondo, skirto vienai programai, principu. 2007–2013 m. 336,1 mlrd. eurų 
biudžetą numatoma tiesiogiai paskirstyti taip: 78 proc. ⇒ konvergencijos tikslui, 18 proc. ⇒ 
regioniniam konkurencingumui ir užimtumui, 4 proc. ⇒ teritorinio bendradarbiavimo tikslui. 

 
 Europos regioninės plėtros fondas. Plėtra = padidėjęs sienų ilgis ⇒ jungtiniais projektais 

grindžiamas teritorinis bendradarbiavimas, teritorinę plėtrą skatinantys veiksmai. Europos 
regioninės plėtros fondo veikla skirstoma priklausomai nuo regiono, tačiau pagrindinis 
dėmesys kreipiamas į Lisabonos ir Gioteborgo darbotvarkių prioritetus. 
 Konvergencijos tikslas:  skatinti mokslinius tyrimus, naujoves, rizikos prevenciją ir 

infrastruktūrą. 
 Regioninio konkurencingumo ir užimtumo tikslas: trys temos –   naujovės ir žinių 

ekonomika; aplinkosauga ir rizikos prevencija; transporto ir IRT1prieinamumas. 
 Teritorinio bendradarbiavimo tikslas: tarpvalstybiniai ir tarptautiniai veiksniai, su 

Lisabonos ir Gioteborgo darbotvarke susijusi veikla. Grindžiamas visus veikėjus 
apimančiu „nuo smulkmenų prie bendrųjų principų“ metodu; pasikeitimo tinklu plėtra, 
regioninių ir vietinių valdžios institucijų vertinimu ir tyrimais. Supaprastinamos 
planavimo ir valdymo taisyklės. Ypatingas dėmesys skiriamas teritorinėms ypatybėms2. 
Rengiant programas jų turinys gali būti sudaromas atsižvelgiant į ypatingą miestų ir 
kaimo vietovių bei dėl geografinės padėties ar stichinių nelaimių nepalankių vietovių 
padėtį. Numatyta padengti papildomas išlaidas atokiausiems regionams. 

                                                 
1 Informacijos ir ryšio technologijos. 
2 Pagal EB sutarties 299 straipsnio 2 dalį. 
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 Europos socialinis fondas: stiprinti Bendrijos finansinio instrumento ir Sąjungos politikos 

pagrindų ryšį. Iš Europos socialinio fondo remiamos valstybių narių politikos sritys, kurios 
sutampa su Europos užimtumo strategija ir socialinės įtraukties, švietimo ir profesinio 
mokymo tikslais.  

 
 Konvergencijos bei regioninio konkurencingumo ir užimtumo tikslai apima  paramą 

priemonėms, kuriomis siekiama numatyti ir skatinti ekonominius ir socialinius pokyčius. 
Keturios pagrindinės sritys: didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikomumą; gerinti 
patekimo į darbo rinką galimybes, užkirsti kelią nedarbui, ilginti darbingumo amžių; 
stiprinti socialiai nuskriaustų asmenų socialinę įtrauktį integruojant juos į darbo rinką ir 
kovojant su diskriminacija; skatinti partnerystę siekiant pertvarkyti užimtumą ir įtrauktį.  
 Mažiau klestintys regionai ir valstybės narės:  skatinti struktūrinį reguliavimą, augimą 

ir darbo vietų kūrimą.  
 Pagal konvergencijos tikslą iš Europos socialinio fondo bus remiamas švietimo ir 

profesinio rengimo sistemų tobulinimo veikla ir veiksmai, kuriais siekiama pagerinti 
institucijų pajėgumą ir viešojo administravimo veiksmingumą visais lygmenimis. 
Tarptautinio bendradarbiavimo sferoje ypač svarbu skatinti tinkamą valdymą. Pagal 
konvergencijos tikslą socialiniai partneriai skatinami dalyvauti kuriant pajėgumus. 

 
 Sanglaudos fondas. TIKSLAS: skirti finansinę paramą reguliuoti aplinkosaugos ir 

Transeuropinio transporto tinklo procesus. Po plėtros iš fondo iki 2006 m. pabaigos skiriama 
parama dešimčiai naujųjų valstybių narių ir Graikijai, Portugalijai bei Ispanijai. Kitas 
programų periodas1

: Sanglaudos fondo įsitraukimas į veiklą numatytas daugiamečiuose 
struktūrinių fondų planuose. Transporto tinklai: veiksmai pagal pateiktas gaires2

. 
Aplinkosauga: EB sutarties 174 straipsnyje apibrėžti tikslai. Iš šio fondo taip pat galima 
remti veiksmus, kuriais skatinama darni plėtra3. 

 
 Teritorinė sanglauda. Pagal 159 straipsnį4 galima imtis specialiųjų veiksmų už fondo ribų 

⇒ stipresnė socialinė ir ekonominė sanglauda. Tarpvalstybiniam bendradarbiavimui reikia 
bendradarbiavimo instrumento ⇒ ETBG5

. ETBG turi teisę veikti savo narių vardu. 
Įgaliojimas ⇒ Europos tarpvalstybinio bendradarbiavimo susitarimas. Gali įgyvendinti 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo programas, finansuojamas iš struktūrinių fondų, ir šalių bei 
regionų arba EB nefinansuojamas tarpvalstybinio bendradarbiavimo programas.  

6.4. Finansinis valdymas ir priežiūra 
 
 Aiškesnis įsipareigojimų pasidalijimas tarp Komisijos ir valstybių narių (aiškiau susieti 

atskiri priežiūros lygmenys). 
 
 Taisyklės N+2 apibendrinimas: veiksmingumas ir drausmė. 

 
                                                 
1 2007–2013. 
2 1692/96 EB (peržiūrėtas). 
3 Kai tai susiję su aplinkosauga. 
4 EB sutartis. 
5 Europos tarpvalstybinio bendradarbiavimo grupė: lėšos neprivalomos. 
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 Komisija dalyvauja priežiūros ir stebėjimo veikloje kartu su pačiomis valstybėmis narėmis ir 
kitais finansiniais dalininkais. 

 
 Mokėjimai mokami su sąlyga, kad valstybės narės įsipareigoja išlaikyti patikimas šalių 

valdymo ir priežiūros sistemas. 
   
 Finansinės korekcijos mechanizmai paaiškinami pažeidimų atveju. 

 
 Sanglaudos fondo keliamos sąlygos yra susijusios su konvergencijos programų paisymu 

(laikinas įsipareigojimų nutraukimas su galimybe juos atkurti). 
 

6.5. Nauji teisės aktų pasiūlymai 
 
Teisės aktų pasiūlymai bus įgyvendinti priimant penkis reglamentus: 
 

 bendro pobūdžio reglamentą, kuriame nustatomi fondo įsitraukimo į veiklą, 
planavimo ir valdymo pagrindiniai tikslai ir tinkamumo taisyklės1, 
 tris reglamentus dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir 

Sanglaudos fondo, kuriais nustatoma specialioji kiekvieno fondo tvarka2, 
 reglamentą dėl Europos tarpvalstybinio bendradarbiavimo grupės, kuriuo sukuriama 

nauja regionams ir vietinėms organizacijoms prieinama bendradarbiavimo priemonė3. 
 
Sanglaudos politikos pertvarka, grindžiama (Lisabonos ir Gioteborgo dienotvarkėse 
numatytais) Sąjungos prioritetais. Į tris darnius plėtros ramsčius įeina: 
 

 konkurencingumas: naujovės, moksliniai tyrimai, švietimas ir pasiekiamumas, 
 užimtumas ir socialinė įtrauktis, 
 aplinkosauga ir rizikos prevencija. 

 

6.6. Siūlomas tvarkaraštis 
 
 

SANGLAUDOS POLITIKA 
 

 
2007–2013 M. FINANSINĖ 

PERSPEKTYVA 
2004 m. liepa: Komisija tvirtina teisės aktų 
paketą. 

Teisės aktų pasiūlymų paketas laikotarpiu nuo 
2006 m.: naujo Tarpinstitucinio susitarimo 

                                                 
1 Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo apibrėžiamos bendrosios Europos regioninės plėtros fondo, Europos 
socialinio fondo ir Sanglaudos fondo nuostatos. KOM (2004) 492 galutinis, 2004 m. liepos 14 diena. 
2 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos regioninės plėtros fondo. KOM (2004) 495 
galutinis, 2004 m. liepos 14 diena. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos socialinio 
fondo. KOM (2004) 493 galutinis, 2004 m. liepos 14 diena. Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo įkuriamas 
Sanglaudos fondas.  KOM (2004) 494 galutinis, 2004 m. liepos 14 diena. 
3Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įkuriama Europos tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo grupė (ETBG). KOM (2004) 496 galutinis, 2004 m. liepos 14 diena. 
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 (TIS) dėl biudžetinės drausmės pasiūlymas ir 
pasiūlymas keisti nuosavų išteklių sistemą. 
 

2005 m. pabaiga: Tarybos ir Europos 
Parlamento sprendimas. 
 

Europos Taryba priims sprendimą dėl naujos 
finansinės perspektyvos (susitarimas dėl lėšų 
ir Tarpinstitucinio susitarimo). 
 

2006 m.: rengiamos 2007–2013 m. 
programos. 
 

Rengiamos 2007–2013 m. programos. 
 

2007 m. sausio 1 d.: Programa pradedama 
įgyvendinti. 
 

Programa pradedama įgyvendinti. 

 
 

7. INSTITUCINIS EUROPOS PARLAMENTO IR REGIONŲ 
KOMITETO VAIDMUO 

 

7.1. Europos Parlamento teisės aktų leidybos ir kitos galios 
 
Parlamentas savo naujosiomis galiomis jau pasinaudojo šiose srityse:  
 

7.1.1. Teisės aktų leidybos galios 
 
 EB sutarties 159 straipsnio 3 dalyje1 numatyta galimybė, kad siekiant įgyvendinti Sutartyje 

numatytus socialinės ir ekonominės sanglaudos tikslus sprendžiama dėl konkrečių 
veiksmų, nesusijusių su fondais. Tokie veiksmai gal būti patvirtinti laikantis bendro 
sprendimo procedūros (251 straipsnis). Europos bendradarbiavimo grupėms kurti bus 
sukurtas naujas EB sutarties 159 straipsniu grindžiamas teisinis instrumentas, kuriuo 
siekiama įveikti dabartines tarptautinio bendradarbiavimo kliūtis.   

 
 EB sutarties 161 straipsniu buvo įvesta pritarimo procedūra, taikoma priimant 

sprendimus dėl bendrųjų nuostatų: remdamasi Komisijos pasiūlymu, gavusi Europos 
Parlamento pritarimą ir pasikonsultavusi su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu bei 
Regionų komitetu, Taryba turi spręsti vieningai apibrėždama šiuos su struktūriniais fondais 
ir Sanglaudos fondu susijusius klausimus: fondų uždaviniai, pagrindiniai siekiai ir sąranga; 
jiems taikomos bendrosios taisyklės; būtinos priemonės, kuriomis užtikrinamas fondų 
veiksmingumas ir abiejų fondų veiklos suderinimas bei jų suderinimas su kitais dabartiniais 
finansiniais instrumentais. Naujoje pastraipoje numatyta, kad nuo 2007 m. sausio 1 d. 
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, gavusi Europos Parlamento sutikimą spręs 
kvalifikuota balsų dauguma su sąlyga, kad iki tos dienos jau bus priimta nuo 2007 m. 

                                                 
1 Straipsnis pakeistas Nicos sutartimi. 
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sausio 1 d. taikytina daugiametė finansinė perspektyva ir su ja susijęs Tarpinstitucinis 
susitarimas.   

 
 EB sutarties 148 ir 162 straipsniais įvesta bendro sprendimo su Taryba procedūra 
įgyvendinant su Europos regioninės plėtros fondu ir Europos socialiniu fondu susijusius 
sprendimus.  

 
Savo nuomonėje dėl 2000 m. Tarpvyriausybinės konferencijos1 rengimo Regioninės politikos, 
transporto ir turizmo komitetas laikėsi nuomonės, kad pritarimo procedūra nebuvo tinkama 
procedūra, kuria Europos Parlamentas būtų buvęs įtrauktas į sprendimų dėl būsimo struktūrinių 
fondų ir Sanglaudos fondo uždavinių, tikslų ir sąrangos apibrėžimo priėmimą.   Todėl jis 
pabrėžė, kad reikia keisti EB sutarties 161 straipsnį pritarimo procedūrą pakeičiant bendro 
sprendimo procedūra, o vieningo balsavimo reikalavimą – balsavimo kvalifikuota dauguma 
reikalavimu. Komitetas taip pat laikėsi nuomonės, kad per kitą Tarpvyriausybinę konferenciją 
reikia pabrėžti teritorinės sanglaudos svarbą į antraštinę dalį „Ekonominė ir socialinė sanglauda“ 
(žr. pastabą dėl Konstitucijos sutarties) įtraukiant aiškesnę nuorodą.  
 

7.1.2. Neįstatyminės galios 
 
 EB sutarties 159 straipsnio pirmoje pastraipoje numatyta, kad Komisija Europos Parlamentui 

(Regioninės plėtros komitetui, buvusiam Regioninės politikos, transporto ir turizmo 
komitetui), Tarybai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui kas 
trejus metus teikia ataskaitą apie ekonominę ir socialinę sanglaudą. Šioje ataskaitoje ji 
nagrinėja sanglaudos padėtį ir savo politikos įnašą į ją.  

 
 Komisijos 1993 m. priimtame ir 1999 m. išplėstame Elgesio kodekse dėl Komisijos 

struktūrinės politikos įgyvendinimo2 nustatyta tvarka, pagal kurią Parlamentas prisideda 
įgyvendinant Bendrijos struktūrinę politiką 2000–2006 metais.  

 
Be to, EB sutarties 159 straipsnio pirmoje pastraipoje numatyta, kad nustatant ir įgyvendinant 
kitų Bendrijos sričių (t. y. aplinkosaugos, žemės ūkio, konkurencijos) politiką, imantis veiksmų 
ir kuriant vidaus rinką atsižvelgiama į sanglaudos politikos tikslus ir padedama jų siekti.  
Regioninės plėtros komitetas dažnai prašys teikti nuomonę už minėtų sričių politiką 
atsakingiems (Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos, Užimtumo ir 
socialinių reikalų ir  Vidaus rinkos ir vartotojų teisių) komitetams.  
 
 
 

                                                 
1 A5-0086/00. 
2 OL C 279, 1999 10 1, p. 488–490. 
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7.2. Regionų komiteto institucinis vaidmuo1 
 
Regionų komitetas yra patariamoji institucija, atstovaujanti Sąjungos regionų ir vietinėms 
valdžios institucijoms. Jų interesams jis atstovauja derybų su Taryba ir Komisija, kurioms teikia 
nuomones, metu.  
 

7.2.1. Kitoms institucijoms paprašius teikiamos nuomonės 
 

a. Privalomos konsultacijos. 
 
Ekonominės ir socialinės sanglaudos klausimais Taryba arba Komisija turi konsultuotis su 
Regionų komitetu prieš priimdamos sprendimą:  
 

• dėl specialiųjų veiksmų (159 straipsnis), 
• nustatydamos struktūrinių fondų uždavinius, prioritetus ir sąrangą (161 straipsnis), 
• įgyvendindamos su Europos regioninės plėtros fondu susijusius sprendimus (162 

straipsnis). 
 

b. Savanoriškos konsultacijos. 
 
Komisija, Taryba arba Parlamentas taip pat gali konsultuotis su Regionų komitetu visais kitais 
klausimais, kuriais, jų manymu, derėtų konsultuotis. Kai Taryba arba Komisija konsultuojasi su 
Regionų komitetu (ar privalomai, ar savo noru), turi nustatyti terminą (mažiausiai vieno 
mėnesio), per kurį reikia pateikti nuomonę. Jei praėjus nustatytam terminui nuomonė 
nepateikiama Taryba ir Komisija gali imtis tolesnių veiksmų. 
 

7.2.2. Nuomonės teikimas savo iniciatyva 
 

a. Konsultuojantis su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu. 
 
Kai Taryba ar Komisija konsultuojasi su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, jos turi apie 
tai pranešti Regionų komitetui, kuris gali pateikti nuomonę tuo klausimu, jeigu mano, kad tas 
klausimas yra susijęs su regionų interesais.  
 

b. Bendroji praktika. 
 
Pagal bendrąsias taisykles, Regionų komitetas gali teikti nuomonę, kai mano tai esant tinkama. 
Komitetas savo iniciatyva teikia nuomones apie sritis, susijusias su, pvz., struktūriniais fondais ir 
miestų plėtra.  
 
                                                 
1 Europos Parlamentas. Mokslinių tyrimų generalinis direktoratas. Europos Parlamento ataskaitos.  Liuksemburgas, 
2001 m., 9-tas leidimas. 
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Konstitucijos sutarties projekte jo galios yra padidintos dėl1:  
 

 veiksmų, dėl kurių iškelta byla Teisingumo teisme dėl subsidiarumo principo 
pažeidimo: „[...] Europos Sąjungos Teisingumo Teismas kompetentingas nagrinėti 
skundus dėl subsidiarumo principo pažeidimo įstatymo galią turinčiame Europos 
Sąjungos akte. [...] Regionų komitetas irgi gali pateikti tokių skundų dėl Europos 
Sąjungos įstatymų galią turinčių aktų, kuriuos priimant Konstitucijoje numatyta 
konsultuotis su juo“2;  

 
 tikslo apsaugoti regionų prerogatyvas (t. y. ekonominė ir socialinė sanglauda): [...], 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas kompetentingas nagrinėti valstybių narių, 
Europos Parlamento, Tarybos ar Komisijos skundus dėl kompetencijos trūkumo, 
esminių procedūros reikalavimų pažeidimų, Konstitucijos ar kitų su jos taikymu 
susijusių teisinės valstybės principų pažeidimų, ar piktnaudžiavimo galiomis.[...] 
Teisingumo Teismas kompetentingas nagrinėti Regionų komiteto skundus dėl regionų 
prerogatyvų apgynimo“3. 

 

                                                 
1 Žr. sekretoriato rengiamą Susitarimų dėl Konstitucijos sutarties santrauką: regioninės politikos klausimai.   
2 Protokolas dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo. 
3 III-365 straipsnis. 

http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
mailto:olivier.brunet@cec.eu.int
rafael.debustamante@consilium.eu.int
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1 PRIEDAS. NAUDINGA INFORMACIJA  EUROPOS PARLAMENTO 
IR KITŲ INSTITUCIJŲ ADRESAI 
 
EUROPOS PARLAMENTAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETAS. 
 
Nariai ir pakaitiniai nariai 
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
Sekretoriatas 
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
Koordinatoriai ir frakcijų pareigūnai 
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
 

EUROPOS KOMISIJA 
 
Olivier BRUNET  
REGIO A 01 CSM1 02 /126  
Tel. +32.(02) 295 1061/7239 
El. paštas: olivier.brunet@cec.eu.int 
 

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA 
 
Rafael de BUSTAMANTE  
Direction II - Affaires sociales et régionales; Politique régionale et cohésion économique et 
sociale (II direktoratas, Socialiniai ir regionų reikalai, Regioninė politika ir ekonominė ir 
socialinė sanglauda) 
40 GH 04 
Tel. +32.(0)2 285 5190/4958 
El. paštas: rafael.debustamante@consilium.eu.int 
 

REGIONŲ KOMITETAS 
 
Commission de la politique de cohésion territoriale (COTER) (Teritorinės sanglaudos 
politikos komisija) 

http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
mailto:Serafino.Nardi@cor.eu.int
mailto:damian.lluna@cor.eu.int
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/country/gateway/index_en.cfm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm
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Serafino NARDI  Damian LLUNA TABERNER 
Tel. +32(2).282 2508/2141 Tel. (32-2) 282 2169/2141 
El. paštas: Serafino.Nardi@cor.eu.int El. paštas: Damian.Lluna@cor.eu.int 
 

2 PRIEDAS. DABAR VALSTYBIŲ NARIŲ ĮGYVENDINAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS 
 
Dabar valstybių narių įgyvendinamų projektų sąrašą galima rasti šiuose tinklapiuose (EN, FR, 
DE kalbomis). 
 
 
Vartai 
 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/country/gateway/index_en.cfm 
 
Šis tinklapis yra tarsi vartai į kitas interneto svetaines, kuriose pateikiama informacija apie 
Europos regionus ir regioninės plėtros programas:  
 

• Regioninės plėtros programos 2000–2006 m. (1 ir 2 tikslas), 
• INTERREG programos, 
• URBAN programos, 
• Nauji veiksmai (10 straipsnis), 
• Europos erdvės plėtros perspektyva (EEPP), 
• Europos tinklai ir organizacijos. 

 
Sėkmingi atvejai. Europoje įgyvendintų projektų apžvalga. 
 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm 
 
Atsakingos valdžios institucijos 
 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm 
 

http://europa.eu.int/pol/reg/index_en.htm
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s24000.htm
http://europa.eu.int/eur-lex/
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en
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3 PRIEDAS. KUR GAUTI INFORMACIJOS? 
 

BENDROJI INFORMACIJA 
 
 
Europos Sąjungos veikla: Regioninė politika 
 
Pagrindinės interneto svetainės, dokumentai, santraukos, teisiniai tekstai ir t. t. 
 
http://europa.eu.int/pol/reg/index_en.htm 
 
SCAD Plus duomenų bazė: Regioninė politika 
 
Regioninės plėtros teisės aktų santrauka (DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV 
kalbomis). 
 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s24000.htm 
 
Eur-lex duomenų bazė: Europos Sąjungos įstatymų portalas 
 
http://europa.eu.int/eur-lex/ 
(Visomis kalbomis) 
 
- Oficialusis leidinys 
- Sutartys 
- Teisės aktai 
- Rengiami teisės aktai 
- Precedentė teisė 
- Klausimai Parlamentui 
- Vieši dokumentai 
- Plėtra 
  
 PreLex tarpinstitucinių procedūrų duomenų bazė 
 
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en 
(DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV kalbomis) 
 
Čia pateikiami svarbiausi Komisijos ir kitų institucijų sprendimų priėmimo proceso etapai:  

• procedūros etapas;  
• institucijų sprendimai;  
• asmenų pavardės;  
• atsakingos tarnybos;  
• dokumentų nuorodos ir t. t. 

 

http://intracomm.cec.eu-admin.net/clxint/htm/celex_en.htm
http://europa.eu.int/inforegio
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CELEX, Europos Sąjungos teisė 
 
http://intracomm.cec.eu-admin.net/clxint/htm/celex_en.htm 
(Visomis kalbomis) 
 
- Teisės aktai  
- Parengiamieji aktai  
- Precedentė teisė  
- Atskirų valstybių priemonės, kurias taikant įgyvendinamos direktyvos 
- Klausimai Parlamentui  
- Suvestiniai dokumentai  
- Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) dokumentai  
- Oficialiojo leidinio C serijos dokumentai 

 
 

EUROPOS KOMISIJA 
 
INFOREGIO interneto svetainė 
http://europa.eu.int/inforegio 
 
Šioje interneto svetainėje rasite: 
            -    paskutines sanglaudos politikos naujienas 
            -     sanglaudos politikos prioritetus ir instrumentus 

- dokumentus, susijusius su naujais pasiūlymais rengiantis priimti 2007–2013 m. 
planavimo periodą apimančius reglamentus dėl struktūrinių fondų:  

 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/introne
wregl0713_en.htm 

 
- pagal temas suskirstytas ataskaitas 
- informaciją apie ES valstybes nares ir regionus; 
- sėkmės atvejus 
- daug informacijos šaltinių ir kitų (ne ES institucijų) interneto svetainių nuorodų 
- valstybių narių valdžios institucijų adresus 

            -  struktūrinių programų įvertinamuosius dokumentus 
            istorinį struktūrinių fondų veiklos ataskaitų įvertinimą, studijas ir kitus įvertinamuosius 

dokumentus 
- - kitą informaciją ir dokumentus 

 (Svetainė prieinama EN, DE, EN, ES, FR ir IT kalbomis. Kai kuriuos dokumentus galima 
atsisiųsti visomis oficialiomis ES kalbomis.) 
 
 
 
 
 

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/newsroom/archiv_en.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/panora_en.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion3/cohesion3_en.htm
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Periodiniai leidiniai 
 

• Mėnraštyje Inforegio news trumpai apžvelgiama paskutinė informacija apie sanglaudos 
politiką Bendrijos lygmeniu. 
 (CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, NL, PL, PT, SK, SL ir SV 
kalbomis) 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/newsroom/archiv_en.htm 

 
• Žurnale Inforegio Panorama pateikiamos ataskaitos ir interviu su asmenimis, kurie 

įgyvendina sanglaudos politiką (leidžiamas triskart per metus). 
 (EN ir FR kalbomis) 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/panora_en.htm 

 
 
Paskutiniai leidiniai 
 

• Trečioji ataskaita apie ekonominę ir socialinę sanglaudą. Nauja partnerystė 
bendradarbiavimo sanglaudos, konvergencijos ir konkurencingumo srityse labui. 
Europos Komisija priėmė 2004 m. vasario 18 d. (BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, 
FR, HU, IT, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SK, SL ir SV kalbomis) 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion3/co
hesion3_en.htm 
 

• Darbas regionų labui (atnaujinta 2004 m. gegužę) 
Bendrai pristatoma Europos regioninė politika. 
 (EN, FR, DE,  CS, DA, EL, ES, ET, FI, HU, IT, LT, LV, NL, PL, PT, SK, SL ir SV 
kalbomis nuo rugpjūčio pabaigos.) 

 
• Konkurencingumas, darni plėtra ir sanglauda Europoje: Nuo Lisabonos iki Gioteborgo 

(2003 m.) 
Regioninės politikos įnašas (26 pavyzdiniai projektai) į Lisabonos ir Gioteborgo Europos 
Vadovų Tarybų tikslus. 

 (DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV kalbomis) 
 

• Miestų bičiulyatė – bendrijos iniciatyva URBAN (2003 m.) 
URBAN iniciatyva iliustruojama projektų rinkiniu 

 (DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV kalbomis) 
 

• Bendradarbiavimas be sienų (2002 m.) 
INTERREG iniciatyva iliustruojamas projektų rinkiniu 

 (DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV kalbomis) 
 

• Kelios brošiūros apie kiekvieną valstybę narę, kuriose pristatomas bendrai su Europos 
Sąjunga finansuotų projektų valstybėse narėse rinkinys (1997–2003 m.). 

mailto:regio-library-documentation@cec.eu.int
mailto:regio-info@cec.eu.int
http://www.europarl.ep.ec/facts/default.htm
http://www.europarl.eu.int/facts/default.htm
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
http://www.europarl.eu.int/committees/regi_home.htm
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Inforegio tarnyba: Europos Sąjungos regioninės politikos informacijos 
centras 
 
Jeigu norite gauti anksčiau minėtos informacijos, galite susisiekti su Europos Komisijos 
Regioninės politikos generalinio direktorato informacijos centru (grupių sutikimai, prašoma 
informacija, interneto kavinė, konferencijų paslaugos). 
 
Be to, bibliotekoje galite naudotis įvairiomis knygomis ir studijomis apie regioninę politiką.  Dėl 
papildomos informacijos prašome kreiptis tiesiogiai adresu: 
 regio-library-documentation@cec.eu.int. 
 
Informacijos centras ir biblioteka dirba nuo pirmadienio iki penktadienio, 9.30–12.30 ir 14.00–
17.00. 
 
Inforegio Service. Av. de Tervueren 41, B – 1040 Brussels 
Tel.: + 32 2 296 60 34 
Faks.: + 32 2 296 60 03 
El. paštas: regio-info@cec.eu.int 
 
 

EUROPOS PRALAMENTAS 
 
 
Europos Parlamento ataskaitos: Regioninė politika 
 
Europos Parlamento Mokslinių tyrimų generalinio direktorato parengta elektroninė ataskaitų 
redakcija – tai atnaujintas paskutinis, t. y. devintasis, leidinys nuo tada, kai buvo parengtas 
leidinys, skirtas pirmiesiems tiesioginiams Parlamento rinkimams. 
 
Intraneto adresas: http://www.europarl.ep.ec/facts/default.htm 
Interneto adresas: http://www.europarl.eu.int/facts/default.htm 
(DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV kalbomis) 
 
 
Regionų plėtros komiteto tinklapis 

 
Intraneto adresas: http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
Interneto adresas: http://www.europarl.eu.int/committees/regi_home.htm 
(EN ir FR kalbomis) 
 

- Pristatymas ir įsipareigojimai  
- Posėdžių kalendorius ir darbotvarkės  
- Nariai  
- Dabar atliekamas darbas  

http://www.library.ep.ec/jsp/index.jsp
http://www.library.ep.ec/cms/pa-home/pid/Jahia/pid/95
mailto:library@europarl.eu.int
http://www.europarl.ep.ec/oeil/
http://www.europarl.eu.int/oeil/
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- Posėdžių dokumentai  
- Patvirtintos ataskaitos (2004–2009 m.)  
- Penktoji Parlamento kadencija (1999–2004 m.): veiklos ataskaita  
- Trečioji ataskaita apie ekonominę ir socialinę sanglaudą (Konstantinos Hatzidakis; A5-
0272/2004); 
- Laikraštis  
- Pastabos dėl Konstitucijos sutarties: Regioninės politikos klausimai (parengė 

sekretoriatas)  
- Sekretoriato parengtas regioninės ir sanglaudos politikos žinynas  
- Nuorodos į bibliotekos svetainę, ResearchNet paiešką ir Europos Sąjungos veiklą: 

Regioninė politika  
 
 

Europos Parlamento biblioteka 
 
Intraneto adresas: http://www.library.ep.ec/jsp/index.jsp 
(Tik EN kalba) 
- Knygų katalogas  
- Duomenų bazės ir kiti informacijos šaltiniai  
- Informacijos paieškos punktai  
- Politikos sritis pagal temą arba pagal komitetą: Regionų plėtra 
Intraneto adresas: http://www.library.ep.ec/cms/pa-home/pid/Jahia/pid/95 

• Naujienos 
• Pagrindiniai klausimai 
• Duomenų šaltiniai 
•  Informacijos paieška 
 

- Nacionalinės ir Europos naujienų agentūros  
 
Užklausos ir pasiteiravimai 
Pateikti užklausimus ir teirautis galima el. paštu, telefonu, faksu, laišku arba kreiptis į bibliotekos 
darbuotoją Briuselyje (ASP 5D) ar Strasbūre (WIC M1039). 
 
El. paštas: library@europarl.eu.int 
Telefono numeris: 48100, 02 284 8100 
Faksas: 02 230 6581 
Vidinis paštas: ASP 05D47 
 
 
 Įstatymų leidybos observatorija (OEIL) 
 
Intraneto adresas: http://www.europarl.ep.ec/oeil/ 
Interneto adresas: http://www.europarl.eu.int/oeil/ 
(EN ir FR kalbomis) 

http://www.europarl.ep.ec/plenary/default_fr.htm
http://www.europarl.eu.int/plenary/default_en.htm
http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//TEXT+REPORT+S-NUM-AX+0+FORM+HTML+V0//EN
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=71&LANG=1&cmsid=349
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=93&LANG=1&cmsid=350
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- Naujienos ir bendro pobūdžio informacija 
- Darbo tvarka ir jos laikymasis 
- Visos pagrindinės Europos Sąjungoje taikomos procedūros 
- Prognozės ir rezultatai 
 
 
Plenariniai posėdžiai 
 
Intraneto adresas: http://www.europarl.ep.ec/plenary/default_fr.htm 
Interneto adresas: http://www.europarl.eu.int/plenary/default_en.htm 
(visomis kalbomis) 
- Dienotvarkė 
- Kalendorius- Ataskaitos 
- Pasiūlymai dėl rezoliucijų 
- Debatai 
- Parlamento patvirtinti tekstai 
- Protokolai- Posėdžių darbo tvarka 
- Suvestiniai teisės aktai 
- Jungtiniai Taikinimo komiteto patvirtinti tekstai 
- Bendrosios pozicijos 
 
 
Europos Parlamento ataskaitos 
 
Parlamento ataskaitas galima rasti įėjus į pradinį plenarinių posėdžių tinklapį: 
(visomis kalbomis) 
Intraneto arba interneto adresas: http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-
//EP//TEXT+REPORT+S-NUM-AX+0+FORM+HTML+V0//EN 
 
Norėdami peržiūrėti patvirtintas ataskaitas apie regioninę politiką 1999–2004 m., spragtelėkite 
ant 1999–2004 ir įrašykite į langelį pirmąją numerio A5 dalį, pvz., 0272, kad susipažintumėte su 
Konstantinoso Hatzidakiso Trečiąja ataskaita apie ekonominę ir socialinę sanglaudą. 
 
Norėdami peržiūrėti patvirtintas ataskaitas apie regioninę politiką 2004–2009 m., spragtelėkite 
ant 2004–2009 ir įrašykite į langelį pirmąją numerio A6 dalį. 
 
 

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA 
 
Bendrieji reikalai ir išorės santykiai 
(visomis kalbomis) 
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=71&LANG=1&c
msid=349 
 
Ekonomikos ir finansų komitetas (ECOFIN) 

http://register.consilium.eu.int/
mailto:bibliotheque.centrale@consilium.eu.int
http://www.eu2004.nl/
http://www.eu2004.nl/default.asp?CMS_ITEM=A45D014A11C447D4A389A17D98DB6BCDX1X51929X26
http://www.esc.eu.int/scripts/avis.asp?type=en
http://www.esc.eu.int/publications/index_en.asp
http://www.esc.eu.int/publications/pdf/booklets/EESC-2004-005-EN.pdf
http://www.esc.eu.int/registry/index_en.asp
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(visomis kalbomis) 
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=93&LANG=1&c
msid=350 
 
Viešas Tarybos dokumentų registras 
(visomis kalbomis) 
http://register.consilium.eu.int/ 
 
 

Biblioteka 
Telefono numeris: (32-2) 285 65 25 
Faksas: (32-2) 285 81 74 
El. paštas: bibliotheque.centrale@consilium.eu.int 
 
 

 EUROPOS VADOVŲ TARYBA 
 
 
Nyderlandų pirmininkavimas ES 
 
http://www.eu2004.nl/ 
(NL, EN ir FR kalbomis) 
 
Politikos sritis: ekonomika ir finansai 
 
http://www.eu2004.nl/default.asp?CMS_ITEM=A45D014A11C447D4A389A17D98DB6BCDX
1X51929X26 
 
 

EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS 
 
 
Patvirtintos nuomonės 
(DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV kalbomis) 
 
http://www.esc.eu.int/scripts/avis.asp?type=en 
 
Leidiniai 
http://www.esc.eu.int/publications/index_en.asp 
 
• ES sanglaudos politikos ateitis (EN ir FR kalbomis) 
http://www.esc.eu.int/publications/pdf/booklets/EESC-2004-005-EN.pdf 
 
 

http://www.cor.eu.int/en/pres/pres_com01.html
http://www.cor.eu.int/en/docu/docu_avi.html
http://www.arcat.org/
http://www.a-e-r.org/index.html
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Viešas Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto dokumentų registras 
 
http://www.esc.eu.int/registry/index_en.asp 
 
 
 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas keliasi į kitas patalpas! 
 
Naujas adresas nuo 2004 m. liepos 1 d.:  99, rue Belliard, B-1040 BRUSSELS 
 
Telefono ir fakso numeriai bei el. pašto adresai lieka nepakitę! 
 
Tel. +32 (0)2 546 90 11 
Faksas: +32 (0)2 513 48 93 
 
 

REGIONŲ KOMITETAS 
 

COTER: Teritorinės sanglaudos politikos komisija  
http://www.cor.eu.int/en/pres/pres_com01.html 
(DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV kalbomis) 
 

- Pirmininkas, pirmasis pirmininko pavaduotojas ir administratoriai 
- Renginiai  
- Posėdžių kalendorius ir darbotvarkės  
- Darbo programa 2004 m.  
- Dokumentai  

- Nariai 

 
Patvirtintos nuomonės ir rezoliucijos 
(DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV kalbomis) 
 
http://www.cor.eu.int/en/docu/docu_avi.html 
 
Naujas adresas nuo 2004 m. birželio mėn.:Rue Belliard 101B, 1040 Brussels, Belgium, 
tel. (32-2) 282 2211, faks.: (32-2) 282 2325. 
 
 

KITI ORGANAI IR ORGANIZACIJOS 
 
 

http://www.calre.net/
http://www.ccre.org/homepage_en.htm
http://www.cpmr.org/
http://www.eurocities.org/
http://www.aebr.net/
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Atlanto vandenyno pakrantės miestų konferencija 
http://www.arcat.org/ 
 
Europos regionų asamblėja (ERA) 
http://www.a-e-r.org/index.html 
 
 
Europos regioninės teisėkūros asamblėjų konferencija (CALRE) 
 
http://www.calre.net/ 
 

Europos savivaldybių ir regionų taryba (CEMR) 
 
http://www.ccre.org/homepage_en.htm 
 
Europos periferinių jūros regionų konferencija (CPMR) 
http://www.cpmr.org/ 
 
Europos miestų asociacija (EUROCITIES) 
http://www.eurocities.org/ 
 
Europos pasienio regionų asociacija (AEBR) 
http://www.aebr.net/ 
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