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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pritarimo procedūros dėl Bendrijos strateginių gairių 2007–2013 m. (Sanglaudos 
politikos ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti) parengimo
(2006/0000(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl Sanglaudos politikos ekonomikos augimui ir 
darbo vietų kūrimui skatinti: Bendrijos strateginių gairių 2007–2013 m. 
(KOM(2005)0299),

– atsižvelgdamas į pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl 
Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, 23 ir 24 
straipsnius bei atsižvelgdamas į savo 2005 m. liepos 6 d. rezoliuciją dėl šio pasiūlymo1,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio 
bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, bei atsižvelgdamas į savo 2005 
m. liepos 6 d. teisėkūros rezoliuciją dėl šio pasiūlymo2,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, įsteigiančio Sanglaudos fondą, bei 
atsižvelgdamas į savo 2005 m. liepos 6 d. rezoliuciją dėl šio pasiūlymo3,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos 
socialinio fondo bei atsižvelgdamas į savo 2005 m. liepos 6 d. teisėkūros rezoliuciją dėl 
šio pasiūlymo4,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos 
pasienio bendradarbiavimo grupės (EPBG) įkūrimo bei atsižvelgdamas į savo 2005 m. 
liepos 6 d. teisėkūros rezoliuciją dėl šio pasiūlymo5,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 158 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2005 m. kovo mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadas,

– atsižvelgdamas į 2000 m. kovo 23 ir 24 d. Europos Vadovų Tarybos Lisabonoje 
pirmininkavimo išvadas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pranešimą pavasario Europos Vadovų Tarybai „Dirbti kartu 
augimo ir darbo vietų labui: Nauja Lisabonos strategijos pradžia“ (KOM(2005)0024),

– atsižvelgdamas į 2005 m. balandžio 12 d. Integruotas ekonomikos augimo ir darbo vietų 
kūrimo gaires (KOM(2005)0141),

  
1 P6_TA(2005)0277.
2 P6_TA(2005)0279.
3 P6_TA(2005)0278.
4 P6_TA(2005)0281.
5 P6_TA(2005)0280.
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– atsižvelgdamas į 2005 m. gegužės 17 d. Komisijos komunikatą dėl Trečiosios pažangos 
sanglaudos srityje ataskaitos – naujosios augimo, darbo vietų ir sanglaudos partnerystės 
link (KOM(2005)0192),

– atsižvelgdamas į 2005 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl finansinės 
perspektyvos,

– atsižvelgdamas į 2001 m. birželio 15 ir 16 d. Europos Vadovų Tarybos Geteborge 
pirmininkavimo išvadas,

– atsižvelgdamas į savo 2003 m. kovo 13 d. rezoliuciją dėl lyčių aspekto integravimo 
Europos Parlamente1,

– atsižvelgdamas į Bendrijos pagrindų strategiją dėl moterų ir vyrų lygybės skatinimo 
(2001-2005 m.) (KOM(2000)0335), 2001, 2002, 2003, 2004 ir 2005 m. Komisijos darbo 
programas (KOM(2001)0179, KOM(2001)0773, KOM(2003)0098), metines ataskaitas 
dėl moterų ir vyrų lygybės Europos Sąjungoje 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 ir 2005 
metais (KOM(2001)0179, KOM(2002)0258, KOM(2003)0098, KOM(2004)0115 ir 
KOM(2005)0044),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 151 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

A. pripažįsta, kad sanglaudos politikos gairės yra svarbi Europos politikos, skirtos kovai su 
globaliniais iššūkiais, sudedamoji dalis,

B. suvokia, kad prie ES prisijungus 10(12) naujų valstybių narių, iššūkiai Europos 
sanglaudos politikai įgavo visiškai naują kokybę,

C. todėl pritaria visų suinteresuotųjų šalių pasirengimui lygiagrečiai vykdyti derybas dėl TIS, 
reglamentų ir direktyvų, siekiant netrukdyti kiek įmanoma anksčiau užbaigti teisėkūros 
procesą,

D. pabrėžia, kad toks procesas labai apsunkina galimybę įtraukti socialinius partnerius, 
nevyriausybines organizacijas, savivaldybes ir regionus į programos kūrimą ir kad 
Parlamentas vis dėlto siekia jas labiau įtraukti,

E. tikisi, kad Taryba ateityje labiau prisiims Europos jai suteiktą atsakomybę,

F. pripažįsta, kad struktūrinės politikos reforma ateinančiam 2007 – 2013 m. programavimo 
laikotarpiui bus labiau nukreipta strategine kryptimi, siekiant išvengti, kad konkretūs 
veiksmai vieni kitiems prieštarautų,

G. pripažįsta, kad turi būti labiau pabrėžiama Europos struktūrinės politikos miesto 
dimensija, kad, viena vertus, miestų aglomeracijos galėtų dar geriau atlikti savo svarbų 
vaidmenį didinant Europos konkurencingumą ir kad, kita vertus, galėtų būti geriau 

  
1 OL C 61 E 2004 3 10, p. 384.
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sprendžiamos miestams būdingos problemos, tokios kaip socialinė atskirtis,

H. pripažįsta, kad miestų ir aplinkinės kaimo vietovės turi būti vertinamos kaip vientisa 
ekonominė erdvė ir reikalauja labiau integruotos ir simbioze pagrįstos plėtros strategijos,

I. pripažįsta, kad įgyvendinant Lisabonos strategiją neturėtų būti silpninama socialinė, 
ekonominė ir teritorinė ES sanglauda,

J. pripažįsta, kad atsižvelgiant į padidėjusius gerovės skirtumus, atsiradusius dėl Europos 
Sąjungos plėtros, struktūrinės politikos finansavimui skirti ištekliai yra labai maži ir todėl 
jų panaudojimas turi būti dar labiau sutelktas būtiniausioms ir veiksmingiausioms 
priemonėms finansuoti,

K. pritaria teiginiui, kad sanglaudos ir regionų politika turi būti nagrinėjamos kartu,

L. pabrėžia, kad svarbu mažinti tiek skirtumus tarp valstybių narių, tiek ir skirtumus tarp 
Europos regionų,

M. pabrėžia, kad yra būtinas pakankamas, logiškas ir savalaikis finansavimas, kaip pateikta 
Parlamento rezoliucijose dėl finansinės perspektyvos (2005 m. birželio 8 d. rezoliucija 
dėl išsiplėtusios Europos Sąjungos 2007– 2013 m politikos iššūkių ir biudžeto lėšų1, 2005 
m. gruodžio 1 d. rezoliucija dėl Tarpinstiticinio susitarimo dėl biudžeto vykdymo tvarkos 
ir biudžeto sudarymo procedūros tobulinimo2 ir 2006 m. sausio 18 d. rezoliucija dėl 
Europos Vadovų Tarybos pozicijos finansinės perspektyvos ir tarpinstitucinio susitarimo 
2007– 2013 m. klausimais3),

N. pripažįsta, kad teritorinis bendradarbiavimas yra svarbi sudedamoji struktūrinės politikos 
dalis, kuri turi būti aprūpinta tinkamu finansavimu ir įtraukta į bendrąjį strateginį 
planavimą.

1. pabrėžia, kad Komisijos pasiūlyme dėl strateginių gairių nustatyti Bendrijos prioritetai 
siekiant skatinti subalansuotą, darnią ir tvarią plėtrą ir siekiama Lisabonoje ir Geteborge 
nustatytų tikslų;

2. mano, kad gairės neturėtų riboti reglamentų dėl atskirų fondų, o turi pabrėžti strateginius 
Europos Sąjungos prioritetus, ir todėl šiame kontekste atkreipia dėmesį į būtinybę, kad 
regionai privalo turėti daugiau lankstumo tam, kad galėtų tam tikru būdu reaguoti į 
regionuose atsirandančius poreikius;

3. pabrėžia, kad pramoninių regionų, kaimo regionų, miestų ir mieto vietovių, retai 
apgyvendintų ir labiausiai nutolusių regionų ir salų, kalnuotų ir pasienio regionų poreikiai 
yra skirtingi;

4. tačiau atkreipia dėmesį, kad Lisabonos strategijos įgyvendinimas visų pirma yra valstybių 
narių užduotis ir kad sanglaudos politika gali būti įtraukta tik vykdant jos pirminius 
tikslus, t. y. įgyvendinant Lisabonos tikslus;

  
1 P6_TA(2005)0224.
2 P6_TA(2005)0453.
3 P6_TA(2006)0010.



PE 370.296v01-00 6/3 PR\605202LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

5. atmeta „skyrimą“ (angl. earmarking) kaip priemonę pasiekti Lisabonos tikslus vykdant 
sanglaudos politiką; 

6. pabrėžia, kad Parlamentas nepritaria skirtingų teisinių normų priėmimui vykdant 
sanglaudos politiką;

7. konstatuoja, kad Tarybos pasiūlytos išimties nuostatos dėl taisyklės n+2 taikymo iki 2010 
m. laikomos būtinomis;

8. pritaria, kad yra susiejamas užimtumo ir našumo augimas;

9. mano, kad būtina protingai, veiksmingai ir sutelktai naudoti nedidelius finansinius 
išteklius, kad būtų sukurta kuo didesnė europinė pridėtinė vertė, o nesivadovauti 
„laistytuvo principu“;

10. dar kartą pabrėžia suinteresuotųjų šalių geros partnerystės svarbą ir reikalauja aiškaus jos 
įtvirtinimo reglamentuose ir direktyvose ir taip remia pilietinės visuomenės stiprinimą;

11. ragina Komisiją ryžtingai remti viešojo ir privataus sektoriaus partnerystes kaip 
finansavimo priemonę ir suteikti valstybėms narėms vienodas galimybes. Pabrėžtinai 
remia galimybes, kurias tam suteikia JESSICA, JEREMY ir JASPER;

12. pritaria, kad gairėse sutelktas dėmesys trims prioritetams, ir pabrėžtinai ragina visų trijų 
prioritetų atveju visada tinkamai atsižvelgti į lygias moterų ir vyrų galimybes;

Europa ir jos regionai – patrauklesnė vieta investicijoms ir darbui 
13. remia sprendimą dėl tvaraus transporto infrastruktūros vystymo, įskaitant paramą 

geležinkelių infrastruktūrai ir viešajam keleiviniam transportui; 
14. visų pirma turėtų būti vystoma, jei tai dar nepadaryta, buvusio ES pasienio, t.y. dabartinių 

sienų su naujosiomis valstybėmis narėmis, infrastruktūra; 
15. pabrėžia, kad tvari plėtra, visų pirma naujosiose valstybėse narėse, sietina su reikalavimu 

vykdyti aplinkosaugos teisės aktus vandens, atliekų, oro ir gamtos bei rūšių apsaugos 
srityse, taip pat su tvaraus gamtos resursų, ypač vandens, naudojimo reikalavimu;

16. aiškiai remia nuostatą dėl fondų intervencijos energetikos politikos srityje ir aiškiai 
pritaria atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimui elektros energijos ir šilumos 
gamybos ir transporto srityse; 

17. dėl to atkreipia dėmesį į galimybę panaudoti miesto atnaujinimo ir miesto plėtros politiką 
energijos vartojimo efektyvumui gerinti;

18. ragina stiprinti tvarią miesto plėtrą ir ypatingus miesto ir aplinkinių vietovių tarpusavio 
ryšius;

Žinios ir naujovės ekonomikos augimo labui 
19. pritaria, kad ypatingas dėmesys skirtas Temai „mokslo tyrimai ir plėtra“ (M&P), visų 

pirma pavyzdinių (naujų technologijų) įmonių grupių kūrimuisi, MVĮ veiklai ir ITR 
sektoriui;

20. atkreipia dėmesį į glaudų M&P ir žmonių švietimo tarpusavio ryšį ir ragina Komisiją 
sudaryti sąlygas nesudėtingam ir skaidriam bendrų projektų bendram finansavimui iš 
fondų; 
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21. pakartotinai ragina visiems regionams sudaryti vienodas galimybes PPP projektų M&P ir 
ITR srityse įgyvendinimui;

Sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų 
22. pabrėžia, jog svarbu didinti investicijas į žmogiškuosius išteklius, visų pirma atsižvelgiant 

į netolimoje ateityje vyksiančią mūsų visuomenės demografinę kaitą;

23. reikalauja, kad ESF remtų valstybių narių politikos kryptis, kurios atitinka bendras gaires 
ir rekomendacijas, susijusias su Europos užimtumo strategija ir su atitinkamais Bendrijos 
tikslais socialinės įtraukties, nediskriminacijos, moterų ir vyrų bendrų galimybių siekimo 
ir bendrojo bei profesinio mokymo srityse; 

24. pritaria užimtumo gairėse numatytiems trims veiksmų prioritetams ir pabrėžia, kad dėl jų 
įgyvendinimo jokiu būdu neturėtų pablogėti darbuotojų padėtis; 

25. ragina Komisiją išaiškinti, ką reiškia tikslas „skatinti visoms amžiaus grupėms pritaikytą 
požiūrį į darbą“; mano, kad jis turėtų būti susijęs su parama jaunimui, moterims ir 
senesnio amžiaus darbuotojams; 

26. dėl šios priežasties ragina teikti didesnę paramą „mokymosi visą gyvenimą“ projektams, 
įskaitant paramą švietimo struktūros gerinimo, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo srityse, 
taip paramą naujų kelių plėtojimui mokyklinėje ir ikimokyklinėje srityse; 

27. pabrėžia, kad darbuotojų kvalifikacijos kėlimo pradžia nėra profesinis mokymas, nes jos 
pagrindai gaunami vaikystėje ir jaunystėje; dėl šios priežasties tikisi, kad bus sudarytos 
geresnės ikimokyklinių įstaigų lankymo ir mokymosi mokykloje galimybės; 

28. mano, kad mokymo ir mokymosi visą gyvenimą sistemos turėtų būti laikomos investicija,
o ne subsidija į žmogiškuosius išteklius; 

29. ragina Komisiją ypač žmogiškų išteklių vystymo srityje remti bendradarbiavimą su 
valstybėmis narėmis. Be to, tinkamu būdu supažindinti sanglaudos politikos 
suinteresuotąsias šalis su naujoviškiausiais projektais. Atkreipia dėmesį į ypatingą 
keitimosi informacija tarp senųjų ir naujųjų valstybių narių reikšmę; 

30. pritaria galimybei investuoti į sveikatos infrastruktūros ir apsaugos nuo rizikos sveikatai 
sritis; 

31. ragina Komisiją užtikrinti, kad į gaires būtų įtraukti tik tie punktai, kuriems parama gali 
būti suteikta pagal struktūrinių fondų intervencinę programą; 

32. ragina Komisiją, jei bus bendrai nesilaikoma kriterijų dėl:

• tvarios plėtros, 

• lyčių aspekto integravimo, 

• teisių pagal EB sutarties 13 straipsnį (draudimas diskriminuoti žmones su negalia, taip pat 
dėl rasės, lyties, religijos arba seksualinės orientacijos),

• aplinkosaugos reikalavimų, 
reikalauti ištaisyti padėtį arba, reikalui esant, grąžinti išmokėtus pinigus; 

Sanglaudos politikos teritorinis aspektas 
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33. pabrėžia svarbą tikslo dėl teritorinės sanglaudos, kuris glaudžiai susijęs su ekonominės ir 
socialinės sanglaudos tikslais; 

34. pakartotinai reikalauja padidinti paramą miesto plėtrai; tuo pačiu pritaria, kad regionai 
turėtų lanksčiai rengti projektus, kadangi paramos periodo pradžioje dar gali būti 
nenustatyta, kurių regionų projektus reikia remti; 

35. patvirtina paramą tarpvalstybiniam bendradarbiavimui, kuris yra esminis Europos 
integracijos instrumentas, ir ragina atkreipti deramą dėmesį į šio instrumento taikymą 
kultūros, aplinkos, institucijų bendradarbiavimo, apsaugos nuo katastrofų ir sveikatos 
apsaugos srityse; 

36. ragina, kad valstybės narės į savo darbo programas įtrauktų po vieną punktą, susijusį su
inovacijų ir transnacionalinio bendradarbiavimo sritimis; 

37. ragina, kad būtų apibrėžtos aiškios ir skaidrios paramos teikimo taisyklės; 
38. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai. 
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PAGRINDIMAS

Skirtumai visoje ES pastebimai padidėjo po 2004 m. gegužės naujausio Sąjungos plėtros iki 
25 valstybių narių etapo. Būsimas Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimas gali šiuos skirtumus 
dar padidinti.  Finansų perspektyvoje naujam struktūrinių fondų programos vykdymo 
laikotarpiui 2007-2013 m. numatytų lėšų, skirtų regionams, kuriuose vienam gyventojui 
tenkantis BVP procentas sudaro 75% Bendrijos vidurkio, apimtis auga neproporcingai 
gyventojų skaičiaus augimui, kadangi 1 tikslo regionuose („Sanglauda“) gyventojų padaugėjo 
46 %, tačiau, remiantis dabartiniais susitarimais dėl finansinės perspektyvos, skiriamų 
struktūrinių fondų lėšų apimtis padidės tik 31%. Europos Parlamentas tarpinstitucinių derybų 
dėl susitarimo dėl finansinės perspektyvos metu stengiasi, kaip tai buvo nurodyta „Böge 
pranešime“, dar kiek padidinti struktūrinių fondų lėšas. Šiuo metu EP stengiasi, kad 
regionams skirtos programos būtų pradėtos kuo anksčiau. 
Teisinis pagrindas
Didėjantys skirtumai sudaro naujus iššūkius Europos Sąjungai struktūrinės politikos srityje, 
kad ji ir toliau atitiktų Sutarties 158 straipsnio reikalavimus, kuriame teigiama, kad, norėdama 
sustiprinti savo ekonominę ir socialinę sanglaudą, Bendrija siekia mažinti regionų plėtros 
lygio skirtumus ir nepalankiausias sąlygas turinčių regionų arba salų, įskaitant kaimo 
vietoves, atsilikimą. 
Dėl šios priežasties dar svarbiau, kad nedidelės lėšos būtų panaudotos protingai, veiksmingai 
ir koncentruotai. Vienas svarbi priemonė šiam tikslui pasiekti – Bendrijos strateginės gairės, 
numatytos Struktūrinių fondų reglamento (KOM 2004 (492)) 23 ir 24 straipsniuose. Šiuose 
straipsniuose nurodyta, kad gairės sudaro intervencinių fondų pagrindą ir, remiantis Sutarties 
161 straipsnio nuostatomis, turi būti patvirtintos per tris mėnesius nuo Struktūrinių fondų 
reglamento įsigaliojimo dienos. 
Gairių esmė ir tikslas
Bendrijos strateginių gairių pagrindinis uždavinys – nustatyti prioritetus paramai pagal 
sanglaudos politiką 2007-2013 m. laikotarpiu, siekiant ekonomikos augimo ir darbo vietų 
kūrimo tikslų įgyvendinimo. Siekdama šio tikslo Bendrija daugiausia dėmesio skiria žinioms, 
inovacijoms ir žmogiškojo kapitalo optimizavimui. 

Keletui fondų skirtos strateginės gairės turėtų paskatinti, kad nacionaliniai strateginiai planai 
ir tuo pačiu darbo programos būtų stipriau susietos su Lisabonos ir Gioteborgo strategijomis. 
Dėl šios priežasties Komisija tikisi, kad:
a) bus sustiprintas sanglaudos politikos strateginis aspektas,

b) Lisabonos ir Gioteborgo strategijų įgyvendinimo vietos lygmeniu dalyviai jaus už ją 
didesnę atsakomybę. 

Šiuo tikslu gairėse numatyta, kad bendrai pagal sanglaudos politiką finansuojamomis 
programomis turėtų būti siekiama skirti išteklius trims pagrindiniams prioritetams:

1. Didinti valstybių narių, regionų ir miestų patrauklumą, gerinant jų prieinamumą, užtikrinant 
tinkamą paslaugų kokybę ir lygį bei išsaugojant jų aplinkos potencialą;

2. Skatinti naujoves, verslumą ir žiniomis grindžiamos ekonomikos augimą plėtojant 
mokslinių tyrimų ir naujovių pajėgumus, įskaitant naujas informacijos ir ryšių technologijas,
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3. Sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų, pritraukiant daugiau žmonių į užimtumo ar 
verslumo veiklą, gerinant darbuotojų ir įmonių gebėjimą prisitaikyti bei didinant investicijas į 
žmogiškąjį kapitalą.

Gairėse apibrėžti šie svarbiausi horizontalūs aspektai: miestų indėlis į ekonomikos augimą ir 
darbo vietų kūrimą, ekonominės įvairovės kaimo vietovėse skatinimas, taip pat tarpvalstybinis 
ir tarpregioninis bendradarbiavimas. 
Europos Parlamento pozicija ir iniciatyvos
Europos Parlamentas sveikina strateginėse gairėse apibrėžtus Bendrijos prioritetus, sietinus su 
harmoningos ir tvarios plėtros skatinimu.

Prieš pritardamas strategijos gairėms, atsižvelgiant į Sutarties 161 straipsnį, Europos 
Parlamentas norėtų atkreipti dėmesį į keletą punktų, kurie lemtų naujos struktūrinės politikos, 
susijusios su strateginių gairių įgyvendinimu, sėkmę.
Pagirtina, kad sanglaudos politikoje bus labiau atsižvelgiama į Lisabonos strategiją, tačiau 
būtina atkreipti dėmesį į tai, kad už Lisabonos strategijos įgyvendinimą pirmiausia atsakingos 
valstybės narės. Sanglaudos politika negali atstoti valstybių narių pastangų, kurios būtinos 
daugelyje politikos sričių, įgyvendinant ambicingus Lisabonos strategijos tikslus. Europos 
Struktūriniai fondai negali, pavyzdžiui, tiesiogiai įtakoti direktyvose keliamo reikalavimo 
mažinti nutraukiančiųjų mokslą skaičių. Už tai pirmiausia atsakingos valstybės narės. Čia 
neturi būti žadinami jokie nepagrįsti lūkesčiai. 

Įgyvendinant Lisabonos strategiją, o tai reiškia didinant Europos konkurencingumą, neturi 
nukentėti socialinė ir ekonominė sanglauda; anaiptol, įgyvendinant strategines gaires, ji 
visada turi būti stiprinama. 
Lisabonos strategija turi būti įgyvendinama kartu su Geteburgo tvarios ekonominės plėtros 
strategija. Geteburgo strategija lygiavertė Lisabonos strategijai. Struktūrinių fondų lėšos turi 
būti naudojamos įgyvendinant priemones, susijusias su Geteburgo tikslais. Teisėtai buvo 
kritikuojama nemažai nevyriausybinių organizacijų, nepakankamai atsižvelgiančių į 
strategines gaires.

Todėl turi būti kritiškai nagrinėjamas Komisijos pasiūlymas dėl tikslinio lėšų paskirstymo 
(angl. earmarking). Sunku klasifikuoti priemones, kurios, viena vertus, susiję, o, kita vertus, 
nesusiję su Lisabonos strategija. Be to, tiksliniame Struktūrinių fondų lėšų paskirstyme glūdi 
pavojus, kad regionai neteks lankstaus programų rengimo galimybės, atsižvelgiant į savo 
vietinius ir regioninius poreikius. Įgyvendinant „tikslinį paskirstymą“ būtina išvengti naujos 
kontroliuojančios biurokratijos susiformavimo, kuri trukdytų greitam programų rengimui ir 
projektų įgyvendinimui.
Ypač svarbu, kas nustatys Lisabonos strategijos įgyvendinimui reikalingas priemones. 
Komisijos pirmininkas, kuriam priskiriama tikslinio paskirstymo (angl. earmarking) 
iniciatyva, pavyzdžiui, atrodo laikosi nuomonės, kad transeuropinės transporto infrastruktūros 
plėtra nepriskirtina Lisabonos strategijai. Atsižvelgiant į esamas sąlygas, tai abejoti pozicija. 
Kitas Komisijos pasiūlymo dėl Strateginių gairių trūkumas sietinas su nepakankamu dėmesiu 
miestų dimensijoms. Pramoniniams miestų centrams būdinga visa eilė ekonominių ir 
socialinių skirtumų nulemtų problemų, pavyzdžiui, dideli transporto srautai, aukštas 
nusikalstamumo lygis ar bloga aplinkos kokybė. Į tai turi būti labiau atsižvelgiama. Reikėtų 
labiau skatinti miestų teritorijas. JESSICA iniciatyva būtų svarbus žingsnis šia kryptimi.
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Kitas svarbus Europos Parlamento siekis – partnerystės principo laikymasis. Susiklostė gana 
nepalanki situacija, susijusi su aktyvesniu socialinių partnerių, nevyriausybinių organizacijų ir 
vietinės savivaldos institucijų įtraukimu, įgyvendinant partnerystės principą. Programų 
rengimui lieka nedaug laiko. Vykstant deryboms dėl tarptautinio susitarimo bei reglamentų ir 
gairių, valstybės narės ir jų regionai jau deda visas įmanomas pastangas rengdami klausimus 
naujoms programoms. 
Susiklosčius tokioms aplinkybėms, dar svarbiau laikytis partnerystės principo, kuris, Europos 
Parlamento nuomone, reikšmingas sėkmingo programų įgyvendinimo veiksnys. Būtina, kad 
visos suinteresuotosios šalys, tame tarpe socialiniai partneriai ir pilietinė visuomenė, būtų 
įtrauktos į programų planavimą ir įgyvendinimą. Tai būtina sąlyga įgyvendinant strateginėse 
gairėse numatytus tikslus, ypač į Lisabonos strategijos įgyvendinimą vietiniame lygyje 
aktyviau įtraukiant suinteresuotąsias šalis.
Sėkmingas programų įgyvendinimas, stingant viešųjų finansinių lėšų, Europos Parlamento 
nuomone, gali būti pasiektas projektų įgyvendinime panaudojant ir privataus sektoriaus lėšas. 
Tačiau turi būti laikomasi prisidėjimo principo, tai reiškia, kad atskiros valstybės narės kartu 
su Europos Sąjunga, naudodamos viešąsias lėšas, turi prisidėti prie struktūrinės politikos 
įgyvendinimo. Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė kartu naudojant ir struktūrinių fondų 
lėšas, įgyvendinama deja gana retai, nes egzistuoja daug neišaiškintų teisinių klausimų. 
Europos Parlamentas ragina Komisiją prisidėti prie tinkamos teisinės bazės valstybėse narėse 
sukūrimo.
Struktūrinių fondų panaudojimas taip pat gali prisidėti prie ekonominio ir socialinio moterų 
lygiateisiškumo. Įgyvendinant bendrijos EQUAL iniciatyvą, buvo sukaupta gera patirtis, kurią 
galima panaudoti ir kituose programų įgyvendinimo etapuose. Tai turi atsispindėti ir 
Strateginėse gairėse. Todėl pageidautina, kad pasikeitimas geriausiąja patirtimi (angl. best 
practises), sukūrus atitinkamus tinklus, kaip svarbus instrumentas, būtų panaudojamas ir 
ateityje.
Nemažiau svarbu dar kartą atkreipti dėmesį į Europos Tarybos 2005 m. gruodžio mėnesio 
ketinimus, įgyvendinant sanglaudos politiką, taikyti skirtingus teisinius standartus senosioms 
ir naujosioms valstybėms narėms. Tai Europos Parlamentas atmetė, išskyrus išimtinę n+2 
taisyklę, kuri taikytina iki 2010 m. Kofinansavimo apimčių, pridėtinės vertės mokesčių 
taikymo bei socialinio būsto statybos srityse Europos Sąjungoje turėtų būti taikomos vienodos 
taisyklės. 
Siekdama stiprinti žmoniškuosius išteklius, Komisija ypatingą dėmesį skyrė darbuotojų 
lankstumui Europoje. Čia, be abejo, turi būti atsižvelgiamą į tai, kad

1. būtų sukurta reikiama transporto infrastruktūra. To dažnai stinga pasienio regionuose. 

2. Lankstumas gali reikšti ir tai, kad tam tikruose regionuose emigracija lems didelį 
gyventojų skaičiaus mažėjimą. Tokiais atvejais, siekiant išvengti labai didelės 
emigracijos, reikėtų stiprinti regionų galimybes.

Komisijos gairėse nepakankamas dėmesys skiriamas ir „teritorinės sanglaudos“ temai. Savo 
nuomonėje į tai atkreipė dėmesį ir Regionų komitetas. Europos Parlamentas į tai taip pat 
galėtų atsižvelgti pristatydamas savo nuomonę (žr. 34 ir 36 punktus).

Europos Parlamentas įsitikinęs, kad Komisija ir Taryba atsižvelgs į Europos Parlamento 
iniciatyvas ir tuomet Europos Parlamentas galės pritarti Strateginėms gairėms.
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