
Sąjungos vidaus politikos generalinė direkcija

Teminis struktūrinės politikos ir sanglaudos komitetas

REGIONINĖ PLĖTRA

SANGLAUDOS POLITIKOS PRITAIKYMAS PRIE 
IŠSIPLĖTUSIOS EUROPOS, LISABONOS IR GIOTERBORGO 

PROCESŲ TIKSLŲ

TYRIMAS

VYKDOMOJI SANTRUMPA

IP/B/REGI/ST/2004-008 2005/01/12

PE 350 811 LT



Šį tyrimą užsakė Europos Parlamento Regioninės plėtros komisija.

Šis dokumentas buvo paskelbtas šiomis kalbomis:
CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR (OR), HU, IT, LT, LV, NL, MT, PL, PT, SK, SL, SV.

Autorius: Studijų ir tyrimų grupė MŪSŲ EUROPA
Marjorie JOUEN

Atsakingas pareigūnas: Beatriz OLIVEIRA-GOUMAS
Teminis struktūrinės politikos ir sanglaudos komitetas
RMD 06J022
Tel.: +32 284 29 36
El. paštas: boliveira@europarl.eu.int

Rankraštis pabaigtas 2005 m. sausį.

Dėl kopijų kreipkitės į sekretoriatą: Tel: +32 284 44 85
Faksas: +32 284 69 29
El. paštas: cmorvan@europarl.eu.int

Briuselis, Europos Parlamentas, 2005 m.

Čia išreikšta autoriaus nuomonė, kuri nebūtinai sutampa su Europos Parlamento pozicija.

Leidžiama dauginti ir versti nekomerciniais tikslais su sąlyga, kad bus nurodytas šaltinis, iš anksto 
informuotas leidėjas ir jam įteiktas vienas egzempliorius. 



PE 350.811
3

VYKDOMOJI SANTRUMPA

Atsižvelgiant į 10 naujų valstybių įstojimą (vėliau dar dvi valstybės stos) ir į tolimesnės plėtros 
perspektyvą, sanglaudos politika turi atremti ketveriopą iššūkį, susijusį su didėjančiu regioniniu ir 
socialiniu pasiskirstymu, nauju teritorinių skirtumų atsiradimu, išlikusia socialine atskirtimi ir piliečių 
nesijungimo prie Europos projekto reiškiniu.

Sanglaudos politika jau dabar smarkiai prisideda prie Lisabonos ir Gioterborgo procesų tikslų. Būtina 
skatinti regionų pastangas didinti konkurencingumą ir stiprinti veiksmų nuoseklumą europiniu, 
nacionaliniu ir regioniniu lygiu, tačiau nepageidautina sanglaudos politikos prioritetų visiškai prilyginti 
Lisabonos prioritetams bei imtis atviro derinimo metodo. Siekiant pateisinti sanglaudai skiriamo biudžeto 
mažinimą, dažnai remiamasi suvaržymais, apsunkinančiais viešuosius finansus. Nors jie įpareigoja dėti 
kuo daugiau pastangų, siekiant efektyvumo ir rezultatų, nereikėtų nuvertinti jų svarbos, nes dažnai po jais 
slypi gana egoistiški denacionalizacijos ketinimai. Kad tai būtų įgyvendinama pozityviai, reikia išbandyti 
naujus finansavimo būdus, ypač per skolinimą ir padidėjusį privataus sektoriaus mobilumą. 

Sanglaudos politika siūlo įvairius būdus ir metodus, kurių nauda yra plačiai pripažinta labiau 
atsilikusiuose regionuose. Kitose zonose finansų svarstymo procedūrų sudėtingumas dažnai yra 
neveiksmingumo priežastis. Vis dėlto didelis privalumas, kad ji europiečiams yra matoma ir konkreti, o 
jos pridėtinė vertė negali būti skaičiuojama vien pagal BVP. 2000 m. įvestos nuostatos toli gražu nėra 
patenkinamos, išskyrus sustiprintą ryšį tarp ESF europinės darbo strategijos ir platesnio dalyvavimo 
programose.

Siūlydama 3 esminius sanglaudos politikos pertvarkymo prioritetus: susiliejimas, konkurencingumas ir 
teritorinis bendradarbiavimas, Komisija siekia dar labiau prisitaikyti prie esamų poreikių. Pasiruošimo, 
atitinkančio augančius naujų valstybių narių poreikius, klausimas lieka atviras. Ji siūlo dėti ne mažiau 
pastangų, siekdama supaprastinti ir decentralizuoti struktūrinių fondų valdymą. Vis dėlto ekonominių, 
socialinių ir teritorinių sričių ambicijų ir įgytų žinių atžvilgiu ji atsisako kai kurių dalykų, pagal kuriuos 
buvo nustatyta Bendrijos pridėtinė vertė, tokių kaip fondų integracija, iniciatyvinės bendrijos programos, 
privačių fondų mobilumas ir t.t. 

Komisijos pasiūlymas dėl finansų srities, atsižvelgiant ne vien į valstybių narių, bet ir į regionų, miestų ir 
socialinių partnerių reakcijas, pasirodo esąs pagrįstas. Atrodo, reikėtų kelių pataisymų, ypač siekiant 
nepakenkti statistinių padarinių paveiktiems regionams ir sustiprinti plėtros procesą. Tačiau reikia 
nepamiršti, kad diskusijų dėl sanglaudos politikos šiuo metu sumažėjo, nes kai kurios politikos sritys yra 
prijungtos prie kitų biudžetinių kategorijų (pavyzdžiui: kaimo vietovių plėtotės). Taigi galimus 
laimėjimus ar praradimus reikia išanalizuoti remiantis visuma.
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Apibendrindami atliktos analizės duomenis, išskirsime 10 konkrečių veiklos rekomendacijų ir 4 
patarimus, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį: 

1. Reikėtų grįžti prie bendrijos iniciatyvų programų derinimo regioninio europinio 
bendradarbiavimo, kurio apimtys siekia 4,3 milijardus eurų, srityje. Tarp naujų bendradarbiavimo 
sričių, atsiradusių išsiplėtusioje ES, galima paminėti viešųjų institucijų modernizavimą, miestų 
atnaujinimą, miesto ir kaimo santykius ir t.t. Šis procesas finansiškai gali būti įtrauktas į 
pakoreguotą valstybių bendradarbiavimo sritį. 

2. Statistinių padarinių paveiktiems regionams taikyti tokią pat pagalbą kaip ir visateisiai 
renkamiems regionams. Ši priemonė, kuriai reikėtų gana nedaug – 6 milijardų eurų, leidžia 
sušvelninti plėtros poveikį, mažinant šį poveikį patyrusių valstybių gautus asignavimus.

3. Toliau derinti konkurencingumo skatinimo priemones kaimo zonose ir FEADER, nustatant 
tinkamas orientavimosi strategijas.

4. Atkurti galimybę telkti privačias kompensuojamąsias lėšas, orientuojantis į įtrauktas į privačius 
fondus bendrų išlaidų programas. Siekdama supaprastinamo, Komisija pasiūlė nustatyti Bendrijos 
įnašo į bendrą viešųjų išlaidų sumą lygį, panaikinant privatų bendrąjį finansavimą. Siekiant 
suartėjimo, šios taisyklės taikymas smarkiai atsvertų kitus tikslus.

5. Kadangi pirmaisiais metais NEM tikrai dar turės įsisavinimo problemų, savaiminio atsiskaitymo 
laikotarpį pratęsti iki n+3.

6. Skatinant atsinaujinimą ir siekiant bendradarbiavimui suteikti naujo dinamiškumo, pasienio 
bendradarbiavimui skirtas sumas taikyti ne pagal valstybę, o pagal pasienį. Šiuo požiūriu EPBG 
pasiūlymas suteikia įdomių perspektyvų.

7. Siekiant gana aukšto tarpinio programų vertinimo lygio, atkurti artėjančių regionų programų 
vertinimo procedūras. 

8. Kad nebūtų kuriamos naujos biurokratinės procedūros, ataskaitos apie nacionalinį progresą turi 
būti pateikiamos du kartus per metus.

9. Siekiant peržiūrėti bendrijos prioritetus ir regionines strategijas pagal pasiektą progresą arba 
kliūtis, su kuriomis buvo susidurta, pusiaukelėje, t.y. po 4 metų, viską peržiūrėti. Vis dar sunku 
nuspėti ekonominę ir socialinę NEM raidą ir jų sugebėjimą pasinaudoti struktūriniais fondais. 
Todėl būtų protinga AEM ir NEM regionams numatyti skirtingus vertinimo kreditų profilius. 
Pirmiesiems regionams bus lengviau pradėti įgyvendinti savo programas, o antrieji gali užtrukti.

10. Teikti prioritetus struktūrinėms intervencijoms, o ne makroekonominiam vystymuisi, kuris nėra 
glaudžiai susijęs su programomis. 
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Patarimai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, yra susiję su tam tikra derybų dėl finansinių perspektyvų 
rezultatų rizika:

A. Visas FEADER biudžetas (kokį pasiūlė Komisija), kuris yra būtina Europos teritorinės plėtros 
kaime dalis.

B. Visas konkurencingumui stiprinti skirtas biudžetas (kokį pasiūlė Komisija). Visoje teritorijoje 
panaikinus FEDER kišimąsi arba smarkiai jį sumažinus, Sąjunga netektų svarbiausio dalyko, per 
kurį yra matoma europiečiams. 

C. Pasiruošimo narystei biudžeto padidinimas, kad jis taptų panašus į laikotarpio nuo 2000 m. iki 
2006 m. biudžetą.

D. Tolesnis Bendrijos teisyno taikymas struktūriniams fondams. Reikės įsitikinti, kad nauja 2007-
2013 metams Komisijos pasiūlyta programų kūrimo sistema, numatanti Bendrijos strategines 
kryptis, remiantis iš valstybių ataskaitų gaunama informacija, nesibaigtų sanglaudos politikos 
perėjimu į atvirą koordinavimo lauką.

Galima daryti išvadą, kad jei Europos Sąjunga būtų tik laisvosios prekybos zona, sanglaudos politika 
galėtų apsiriboti fondų perskirstymu mažiau pažengusiems regionams ar valstybėms pajamų skirtumams 
kompensuoti. Vis dėlto ji turi kitokių ambicijų: tai ir politinis, ir ekonominis, ir socialinis projektas. Iš to 
seka, kad sanglaudos politika gali būti suprantama kaip pagalbos plėtrai būdas, kur labai svarbus 
solidarumas ir bendradarbiavimas. 


