
PR\645081LT.doc PE 382.455v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Regioninės plėtros komitetas

NEGALUTINIS
2006/2107(INI)

4.1.2007

PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl būsimos plėtros įtakos sanglaudos politikos veiksmingumui
(2006/2107(INI))

Regioninės plėtros komitetas

Pranešėjas: Markus Pieper



PE 382.455v01-00 2/11 PR\645081LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

PR_INI

TURINYS

Puslapis

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS........................3

PAGRINDIMAS ....................................................................................................................7



PR\645081LT.doc 3/11 PE 382.455v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl būsimos plėtros įtakos sanglaudos politikos veiksmingumui 
(2006/2107(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. kovo 16 d. rezoliuciją dėl Komisijos 2005 m. plėtros 
strategijos dokumento1,

– atsižvelgdamas į 2006 m. lapkričio 8 d. Komisijos komunikatą „Plėtros strategija ir 
pagrindiniai iššūkiai 2006–2007 m. Įskaitant priede pateikiamą specialiąją ataskaitą apie 
ES gebėjimą integruoti naujas nares“ (COM(2006)0649),

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. gruodžio 13 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato dėl 
plėtros strategijos ir pagrindinių iššūkių 2006–2007 m.2,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. gruodžio 13 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos pajėgumų 
integruoti naujas valstybes nares institucinių aspektų3,

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. rugsėjo 28 d. rezoliuciją dėl derybų su Turkija pradžios4,

– atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos pirmininkaujančios valstybės narės 2006 m. 
birželio 15–17 d. išvadas5, 

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. rugsėjo 27 d. rezoliuciją dėl Turkijos pažangos rengiantis 
narystei6,

– atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Europos 
Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų 
valdymo7,

– atsižvelgdamas į 2004 m. vasario mėn. trečiąją pažangos ataskaitą apie ekonominę ir 
socialinę sanglaudą (COM(2004)0107),

– atsižvelgdamas į Komisijos 2006 m. liepos 12 d. komunikatą „Augimo ir užimtumo 
strategija ir Europos sanglaudos politikos reforma – Ketvirtoji pažangos sanglaudos srityje 
ataskaita“ (COM(2006)0281),

– atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos pirmininkaujančios valstybės narės 1993 m. 
liepos 21 ir 22 d. Kopenhagoje, 2004 m. gruodžio 16 ir 17 d. ir 2006 m. gruodžio 14 ir 

  
1 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0096.
2 Priimti tekstai, P6_TA-PROV(2006)0568.
3 Priimti tekstai, P6_TA-PROV(2006)0569.
4 OL C 227E, 2006 9 21, p. 163.
5 10633/1/06, 2006 6 17
6 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0381.
7 OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
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15 d. Briuselyje vykusių posėdžių išvadas,

– atsižvelgdamas į ES sutarties 49 straipsnį ir į EB sutarties 158 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir į Biudžeto komiteto nuomonę
(A6-0000/2006),

kadangi:

A. remiantis ES sutarties 2 straipsniu socialinė, ekonominė ir teritorinė sanglauda yra svarbus 
Europos Sąjungos tikslas, o piliečiams tai akivaizdus Europos solidarumo ženklas,

B. kaip pabrėžiama 2006 m. liepos mėn. Ketvirtojoje pažangos sanglaudos srityje ataskaitoje, 
Europos sanglaudos politika gali labai prisidėti siekiant socialinės, ekonominės ir 
teritorinės sanglaudos tikslo,

C. ankstesnė Europos Sąjungos plėtra ekonominiu ir saugumo politikos požiūriu buvo labai 
naudinga Europos Sąjungai, o tai svarbu apsisprendžiant dėl būsimos plėtros,

D. ir ateityje būtina imtis veiksmingų priemonių, siekiant sumažinti skirtumus, išryškėjusius 
dėl plėtros į Rytus prisijungus naujoms šalims, kadangi jose, palyginti su anksčiau 
įstojusiomis šalimis, pradinė ekonominė padėtis buvo prastesnė ir jos taip pat turėjo 
įgyvendinti radikalias politinių sistemų reformas; remiantis atliktomis studijomis, norint 
pasiekti 75 proc. lygį, Rumunijai ir Bulgarijai prireiks 76 metų,

E. globalizavimo padariniai sunkina suvienodinimo procesą ir išryškina naujus gamybos
vietų plėtros trūkumus 15 senųjų ES valstybių narių,

F. didėja finansinis spaudimas valstybių biudžetams; daugelis valstybių narių nevykdo
stabilumo kriterijų; dėl demografinės raidos ateityje taip pat reikės papildomų valstybinių
biudžetų lėšų ir sulėtės augimas,

G. nuo 2005 m. spalio mėn. Bendrija (kol kas) nerezultatyviai derasi dėl narystės su Turkija 
ir Kroatija, 2005 m. gruodžio mėn. Europos Taryba Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai 
Makedonijai suteikė šalies kandidatės statusą; kitos Vakarų Balkanų valstybės (Albanija, 
Bosnija ir Hercegovina, Juodkalnija ir Serbija (kartu su Kosovu)) laikomos 
potencialiomis šalimis kandidatėmis; reformų procesui visose išvardytose šalyse remti 
numatytos pasirengimo stojimui pagalbos programos, apimančios struktūrinius politinius
komponentus,

H. lig šiol nuodugniai neįvertintas Rumunijos ir Bulgarijos narystės struktūrinis politinis
poveikis,

I. įstojus išvardytoms šalims, Bendrijos teritorija padidėtų 35 proc., gyventojų skaičius –
27 proc., tačiau BVP išaugtų tik 4 proc.; BVP vienam gyventojui sumažėtų net 18 proc.; 
reikalinga finansinė suma dabartiniu finansavimo laikotarpiu siektų 150 mlrd. eurų,

J. vien Turkijai prireiktų apie 63 proc. papildomų struktūrinių fondų lėšų; Kroatijai –
7 proc., likusioms šiuo metu pasirengimo stojimui pagalbą gaunančioms Vakarų Balkanų 
šalims tektų iš viso 9,2 proc.,
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K. įstojus Turkijai, pasikeistų Europos sanglaudos politikos apimtis, nes ši politika lig šiol 
dar nebuvo vykdyta tokio dydžio valstybėje, kuriai būdingas toks ekonominio 
išsivystymo lygis ir tokie regioniniai skirtumai,

L. 2006 m. birželio mėn. išvadose Europos Vadovų Taryba atkreipė dėmesį į tai, kad
priimdama naujas nares Europos Sąjunga turėtų sugebėti „išlaikyti Europos integracijos 
pagreitį“, be to, „reikia dėti visas pastangas siekiant sustiprinti Sąjungos sanglaudą ir 
veiksmingumą“,

M. 2006 m. lapkričio 8 d. plėtros strategijoje Komisija reikalauja prieš būsimą plėtrą
nuodugniai išanalizuoti jos poveikį ES biudžetui,

N. apie regioninę politiką, kaip vieną svarbiausių biudžeto skyrių, bus aktyviai diskutuojama
2008–2009 m. numatytos ES biudžeto peržiūros metu ir aptariant veiksmingumo 
kriterijus,

1. mano, kad Europos Sąjungos gebėjimas priimti naujas nares reiškia, kad, vykdydama 
biudžeto politiką, ji privalo siekti socialinės, ekonominės ir teritorinės sanglaudos tikslo;

2. mano, kad būsima plėtra neturėtų lemti to, jog dėl statistinio poveikio vis daugiau 
Europos Sąjungos regionų, realiai nepagėrėjus jų ekonominei padėčiai, netektų Europos 
sanglaudos politikoje numatyto finansavimo;

3. taigi apgailestauja, kad Komisija 2006 m. lapkričio 8 d. komunikate dėl plėtros strategijos 
ir pagrindinių iššūkių 2006–2007 m. nepateikė nuodugnios būsimos plėtros finansinio 
poveikio analizės;

4. ragina ir Komisiją būsimos plėtros akivaizdoje konkrečiai nuolatos vertinti, kokios su 
regioninės politikos vykdymu susijusios išlaidos taikant dabartinius kriterijus gali tekti 
Europos Sąjungai ir kaip tai paveiks ligšiolinį regioninį finansavimą;

5. ragina Komisiją nedelsiant komunikate pateikti sanglaudos politikos įgyvendinimo 
pakopų modelį, kuriame, vykdant Europos sanglaudos politiką, ir toliau būtų numatyti
skirtumai tarp pasirengimo stojimui paramos ir visateisės narystės ir kad, atsižvelgiant į 
pasiektą politinę pažangą, būsimoms šalims kandidatėms dar netapus visateisėmis 
Europos Sąjungos narėmis, būtų skiriama veiksminga pagalba regioninei plėtrai;

6. reikalauja, kad būtent Turkijai būtų parengta pakopų koncepcija, kurioje būtų labiau 
atsižvelgiama į atitinkamas paramos sritis (tam tikrų pramonės šakų telkiniai, 
administracijos gebėjimų stiprinimas, lygios galimybės) ir skatintinus regionus, siekiant 
išvengti neapgalvotų finansinių pasirengimo narystei standartų ir įgyvendinti tikslingesnę 
sanglaudos ir augimo politiką;

7. pabrėžia, kad, priklausomai nuo potencialios šalies kandidatės pasiektos politinės 
pažangos, regioninės politikos pakopų koncepcija laikytina ypatinga narystės Bendrijoje 
arba revalvuota „EEE + narystė“ forma;

8. ragina Europos Parlamentą nuo 2010 m. dalyvauti priimant sprendimus, susijusius su 
pasirengimo stojimui paramos įvertinimu ir persvarstymu;

9. ragina Komisiją pateikti tikslesnę „sustiprintos kaimynystės politikos“ apibrėžtį ir 
atsižvelgiant į tai geriau apgalvoti struktūrinių fondų finansavimo priemones; 
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10. mano, kad, siekiant įgyvendinti veiksmingą sanglaudos politiką, ateityje būtina stiprinti 
pačių valstybių narių atsakomybę, skatinant jas daugiau prisidėti prie bendrojo 
finansavimo;

11. atsižvelgdamas į svarstymus dėl būsimos sanglaudos politikos, siūlo, kad, teikdama 
paskolas, Europos Sąjunga dažniau panaudotų sverto poveikį;

12. mano, kad tam reikėtų sukurti palankias subsidijų ir paskolų teikimo sąlygas 
atsilikusiems Europos Sąjungos regionams;

13. ragina skatinant struktūrinius pokyčius dažniau panaudoti privačias finansines lėšas ir 
gerokai palengvinti privatų bendrąjį struktūrinių fondų projektų ir programų finansavimą;

14. reikalauja ateityje numatyti tokį struktūrinį finansavimą, kad būtų išvengta netinkamo
skatinimo poveikio, ir mano, kad, įgyvendindama sanglaudos politiką, Komisija privalo 
kritiškai įvertinti gamybinei veiklai skirtų subsidijų poveikį su gamybos plėtra 
susijusiems verslo sprendimams;

15. pastebi, kad sanglaudos politikos sėkmė susijusi su atskirų šalių vykdoma ekonomine 
politika ir kad sanglaudos politikos sėkmę pirmiausia lemia Nacionalinių veiksmų planų
(NVP), susijusių su Lisabonos strategijos tikslais, įgyvendinimas;

16. todėl ragina Komisiją ir Tarybą ateityje skiriant finansines lėšas sanglaudos politikos
įgyvendinimui atsižvelgti į atskirų šalių vykdomą ekonominio augimo politiką, 
panaudojant kiekybiškai įvertinamus rodiklius, ir taip sanglaudos politiką padaryti 
veiksmingesnę;

17. ragina, kad Komisija, atsižvelgdama į būsimuosius antrąjį ir trečiąjį finansavimo tikslus, 
sanglaudos politiką labiau sietų su regioninės ekonomikos internacionalizavimu ir 
svarbiomis tarptautinėmis infrastruktūromis;

18. reikalauja, kad ateityje struktūrinių fondų lėšos dažniau būtų skiriamos demografinei
kaitai ir regioninės migracijos poveikiui sušvelninti;

19. mano, kad, siekiant sušvelninti globalizavimo poveikį, ateityje kaip horizontaliąją
priemonę reikia dažniau naudoti Europos socialinio fondo (ESF) lėšas; 

20. pabrėžia, kad struktūrinės politikos rezultatai gali būti peržiūrimi tik skaidriai paskirstant 
struktūrinių fondų lėšas, todėl reikalauja, kad Europos Sąjunga taikytų labai giežtus 
kriterijus finansinės pagalbos panaudojimo skaidrumui įvertinti;

21. reikalauja, kad, įrodžius piktnaudžiavimo finansinės paramos lėšomis faktus, būtų 
taikomos griežtesnės sankcijos ir veiksmingos pinigų išieškojimo procedūros;

22. nurodo, kad sėkminga kova su korupcija ir administracinių gebėjimų stiprinimas, siekiant 
veiksmingesnio ir skaidresnio struktūrinių fondų programų įgyvendinimo, yra svarbiausia 
finansavimo iš Europos struktūrinių fondų sąlyga; reikalauja nuosekliai ir griežtai taikyti 
kontrolės priemones naujoms šalims kandidatėms; 

23. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Regionų komitetui.
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PAGRINDIMAS

I. Temos santrauka ir „būsimos plėtros“ apibrėžtis
Iniciatyviniame pranešime gvildenamas klausimas, kokią įtaką būsima ES plėtra padarys
sanglaudos politikos veiksmingumui ir kaip ją reikia planuoti, kad ir ateityje būtų galima 
siekti numatytų suvienodinimo ir augimo tikslų.
Europos Parlamentas neseniai ataskaitoje dėl plėtros strategijos daugelį frakcijų paragino 
planuojant būsimą plėtrą daugiau dėmesio skirti Bendrijos gebėjimui integruoti naujas nares1.
Tai turėtų apimti ir Sąjungos gebėjimą, vykdant biudžeto politiką, įgyvendinti socialinės, 
ekonominės ir teritorinės sanglaudos tikslą.
Jau dabar, prieš 2008–2009 m. planuojamą ES biudžeto peržiūrą (numatyta, kad Komisija 
peržiūros ataskaitą pateiks 2009 m. pradžioje), struktūrinė politika nuolat persvarstoma. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl 2007–2013 m. biudžeto, įvertinant veiksmingumą, bus kaip 
tik aktyviai diskutuojama apie struktūrinę ir regioninę politiką, kaip vieną svarbiausių 
biudžeto skyrių2. Todėl svarbu apmąstyti sanglaudos politikos veiksmingumo didinimo būdus
ir galimybes.
Būsimi iššūkiai ataskaitoje pirmiausia siejami su Rumunijos ir Bulgarijos įstojimu į ES
2007 m. sausio 1 d. Ši narystė oficialiai nelaikoma „būsima plėtra“, nes šis plėtros etapas jau 
įtrauktas į naujojo 2007–2013 m. programinio planavimo laikotarpio finansinę perspektyvą. 
Vis dėlto, įgyvendinant būtent regioninę ir struktūrinę politiką, būtina atsižvelgti į tai, kad iki 
šiol nebuvo analizuojamas nepakankamų šių šalių ekonominių galimybių statistinis poveikis
kitų regionų finansavimo gebėjimams, ir į tai bus atsižvelgiama tik nuo 2014 metų.
Be to, sąvoka „būsima plėtra“ taikoma valstybėms, kurios turi oficialų šalių kandidačių
statusą ir su kuriomis ES jau pradėjo derybas dėl narystės ES, nors jos dar nebaigtos. Tai,
viena, sietina su Turkija, antra – su Kroatija.
Be to, kitos Vakarų Balkanų valstybės (Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Juodkalnija ir 
Serbija (kartu su Kosovu)) laikomos potencialiomis šalimis kandidatėmis, kurioms, kaip ir 
šalims kandidatėms, jau taikoma pasirengimo narystei ES paramos priemonė IPA. 
Makedonija 2004 m. kovo 22 d. pateikė paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje ir yra 
vienintelė Vakarų Balkanų šalis, kuriai suteiktas šalies kandidatės statusas3.
Visos naujos ir pirmiau išvardytos potencialios šalys kandidatės ir šalys kandidatės toliau 
tekste vadinamos BKL 9. Ataskaitoje analizuojamos visos 9 potencialios šalys kandidatės ir 
šalys kandidatės (BKL 9), kurios vidutinės trukmės laikotarpiu, nors ir ne vienu metu, galėtų 
tapti Sąjungos narėmis. Skiriasi rengiant ataskaitą panaudoti atskirų stojančiųjų šalių 

  
1 „Atskaita dėl Komisijos 2005 m. plėtros strategijos dokumento“ P6_TA-PROV(2006)0096, plenarinis 
balsavimas 2006 m. kovo 16 d.; „Rezoliucija dėl Komisijos komunikato dėl plėtros strategijos ir pagrindinių 
iššūkių 2006–2007 m.“, P6 _TA-PROV(2006)568, atsižvelgiant į A6-0436/2006, plenarinis balsavimas 2006 m. 
gruodžio 13 d.; „Rezoliucija dėl Europos Sąjungos pajėgumų integruoti naujas valstybes nares institucinių 
aspektų P6-TA-PROV(2006)569, atsižvelgiant į A6-0393/2006, plenarinis balsavimas 2006 m. gruodžio 13 d.
2 Europos Parlamento, Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės ir 
patikimo finansų valdymo (Oficialus leidinys 2006/C 139/01).
3 „Būsimos plėtros įtaka sanglaudos politikos veiksmingumui“, Struktūrinių ir sanglaudos politikos krypčių 
departamento pažyma, 2006 07 31; PE 375.308.
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duomenys. Jie sugrupuoti atsižvelgiant į derybų eigą.
Šioje ataskaitoje neminimos kitos valstybės, su kuriomis buvo pasirašyta ES partnerystės 
sutartis (Ukraina, Rusija) arba kurios buvo įtrauktos į Europos kaimynystės ir partnerystės 
priemonę (EKPP), nes jos tik tolimoje ateityje galės tapti potencialiomis šalimis 
kandidatėmis.

II. Būsimos regioninės politikos pagrindai
Pažanga ES sanglaudos srityje
Įgyvendinant Europos sanglaudos politiką pasiekta aiški pažanga. Pavyzdys galėtų būti ES 
plėtrai į Pietus skirta parama. Čia kaupiamasis struktūrinių fondų poveikis 1989–1999 m. 
lėmė 10 proc. BVP augimą Graikijoje, Portugalijoje ir Airijoje, o tai sudarė daugiau nei 
70 proc. ES BVP vidurkio1. Šiandien daugelyje buvusių šalių kandidačių viršyta 75 proc. arba
90 proc. riba.

Šiek tiek kuklesnė plėtra į Rytus. Iššūkiai taip pat nepalyginti didesni: prastesnė palyginamoji 
ekonominė pradinė padėtis. Kartu reikėjo užbaigti radikalias politines sistemų reformas. Nuo 
15 iki 25 valstybių narių išplėstos ES teritorija padidėjo 23 proc., gyventojų skaičius –
20 proc., o BVP išaugo tik 5 proc. Tačiau vidutinės pajamos ES 10, palyginti su ES 15 
vidurkiu, išaugo nuo 44 proc. 1997 m. iki 50 proc. 2005 m.2 Komisija prognozuoja, kad 
gyvenimo lygis bus suvienodintas (pasiekta 75 proc. riba) ne anksčiau kaip 2040 m. Įvairių
mokslinių institutų nuomone, gali pastebimai susilpnėti augimas ES 10 valstybių narių, ir 
suvienodinimo procesas gali užtrukti dar ilgiau3.

Tačiau ir ES 15 neišspręsta daug struktūrinių problemų, globalizavimo procesas lemia naujas 
gamybinės veiklos plėtros problemas. Daugelyje regionų patiriama nuostolių dėl uždaromų
įmonių arba didelio nedarbo. Ekonominių skirtumų tarp ES 10 ir ES 15 mažinimas pastaruoju 
metu paaiškinamas santykinai lėtu augimo tempu „senosiose“ ES 15 šalyse. 

Ekonominių skirtumų mažinimo procesas vyksta esant sudėtingai daugelio valstybių narių 
biudžetinei padėčiai. Net šešios (Lenkija, Čekijos Respublika, Vengrija, Slovakija, Malta ir 
Kipras) iš dešimties naujų valstybių neįvykdė Stabilumo ir augimo pakto reikalavimų4.
Didžiųjų valstybių narių (Vokietijos ir Prancūzijos) biudžetai taip pat yra deficitiniai, o tai 
nesuderinama su Stabilumo ir augimo paktu. Tai neigiamai paveiks daugelio valstybių narių 
galimybes, pasirengimą papildyti į ES biudžetą ir prisidėti prie sanglaudos politikos 
įgyvendinimo.
Be to, valstybės narės ateityje patirs finansinių nuostolių ir dėl demografinės kaitos. Europos 

  
1 „Nauja partnerystė sanglaudos labui“, trečioji ekonominės ir socialinės sanglaudos ataskaita. Europos 
Komisijos COM(2004)343, 2004 m. vasario mėn.
2 „Plėtra po dvejų metų: ekonominis įvertinimas“, Europos Komisija, vienkartinis leidinys Nr. 24, 2006 m. 
gegužės 6 d.
3 „Dabartinė ekonomikos padėtis Vidurio, Rytų ir Pietų Europos šalyse“, Vienos tarptautinės ekonominės 
padėties analizės institutas, 2005 m. liepos mėn., 2006 m. EUROSTATO duomenys.
4 „Naujosios valstybės narės ir Stabilumo ir augimo paktas: poreikiai, susiję su stojimu į euro zoną“, 
EUROFRAME-EFN ataskaitos priedas, 2006 m. pavasaris.
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Sąjungos Ekonomikos ir finansų ministrų tarybos 2006 m. vasario 13 d. pranešime1 teigiama, 
kad senėjimo proceso nulemta viešųjų išlaidų dalis ES vidutiniškai išaugs 4 BVP 
procentiniais punktais, ES 25 taip pat pastebimai sumažės vidutinis metinis augimo tempas:
nuo 2,2 proc. 2004–2010 m. laikotarpiu iki 1,4 proc. 2030–2050 m.

Gebėjimas priimti naujas nares ir būsimos plėtros iššūkiai
Europos Vadovų Tarybos pirmininkaujančios valstybės narės išvadose2 teigiama, kad,
priimdama naujas nares, ES turėtų sugebėti „išlaikyti Europos integracijos pagreitį“. Be to,
„reikia dėti visas pastangas siekiant sustiprinti Sąjungos sanglaudą ir veiksmingumą“. Todėl,
vykdant sanglaudos politiką, gebėjimas priimti naujas nares nereiškia, kad „seniesiems“
Bendrijos regionams ar šalims dėl „statistinio poveikio“ bus nutrauktas finansavimas, 
nepaisant nepagerėjusių konkurencinių gebėjimų ir struktūrinės kaitos. 

Plėtros į Rytus nulemtas struktūrinio finansavimo nutraukimas arba jo sumažinimas daugeliui 
ES 15 regionų buvo problema. Jei 9 potencialios šalys kandidatės ir šalys kandidatės šiandien 
iš karto taptų ES narėmis, remiantis Europos Parlamento mokslininkų statistiniais 
skaičiavimais, daugiau nei vienas trečdalis lig šiol finansinę pagalbą gavusių regionų prarastų 
1 tikslo regiono statusą3. Tik Baltijos valstybės ir Slovakija ir toliau gautų finansavimą. 
Labiausiai nukentėtų Italija, Vokietija, Malta, Ispanija, Graikija ir Prancūzija. Iš Sanglaudos 
fondo (90 proc.) nebūtų finansuojamos Graikija, Kipras ir Slovėnija. Čekijos Respublika būtų 
jau beveik pasiekusi 90 proc. ribą.

Remiantis moksliniais skaičiavimais, galima teigti, kad jei šiandien visos 9 potencialios šalys 
kandidatės ir šalys kandidatės taptų ES narėmis, šioms šalims turėtų būti suteikta 150,2 mlrd. 
eurų dydžio suma, kad jos, atsižvelgiant į esamą padėtį, galėtų pritraukti reikalingas 
struktūrinių fondų investicijas4. Ši suma nepalyginti didesnė už galimą 9 potencialių šalių 
kandidačių ir šalių kandidačių įnašą į struktūrinį biudžetą (skirtumas maždaug 4 proc.)5.

Politiškai nepriimtina atitinkamai padidinti struktūrinių fondų išteklius. Nelabai tikslinga būtų 
taikyti ir tiesinį finansinės pagalbos išteklių sumažinimo būdą lig šiol finansinę pagalbą
gaunančioms šalims: tada Lenkijai, pvz., struktūrinių fondų parama sumažėtų beveik 50 proc. 

Žinoma, aprašyti plėtros scenarijai nebūtų įgyvendinami iš karto. Aišku, kad 2007 m. 
įstojusiųjų šalių Bulgarijos ir Rumunijos statistinis narystės poveikis paaiškės tik kitą 
finansinį laikotarpį. Tačiau visos šalys, kurioms teikiama pasirengimo narystei parama, siekia 
kuo greičiau tapti ES narėmis. Kol kas neįmanoma tiksliai prognozuoti nei kada atskiros šalys 

  
1 „Senėjimo poveikis biudžeto išlaidoms: prognozės dėl pensijų, sveikatos priežiūros, ilgalaikės priežiūros, 
švietimo ir nedarbo sričių pokyčių ES 25 valstybėse narėse (2004–2050 m.)“, Europos Komisija, Ekonomikos ir 
finansų reikalų generalinis direktoratas, speciali ataskaita Nr. 1/2006, 2006 02 13.
2 Europos Vadovų Tarybos pirmininkaujančios valstybės narės išvados, 2006 m. birželio 15–16 d. (2006 m. 
liepos 17 d. dokumentas Nr. 10633/1/06).
3 „Būsima plėtra ir sanglaudos politika“, Struktūrinių ir sanglaudos politikos krypčių departamento pastaba 
IP/B/REGI/NT/2006_08, 2006 m. lapkričio mėn., žr. 3 priedo lentelę.
4 „Būsimos plėtros padariniai ES regioninei politikai, būsimo struktūrinių fondų paskirstymo apskaita ir 
paaiškinimai“, Finansų ir regioninės analizės bendrovė (GEFRA), 2006 m. lapkričio mėn.
5 „Būsimos plėtros padariniai ES regioninei politikai, būsimo struktūrinių fondų paskirstymo apskaita ir 
paaiškinimai“, Finansų ir regioninės analizės bendrovė (GEFRA), 2006 m. lapkričio mėn.
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taps ES narėmis, nei kokia bus ekonominė ES raida. Ne visos šalys sugebės iš karto panaudoti 
ir numatytus 4 proc. struktūrinių fondų lėšų. Tačiau būsimos plėtros mastas sietinas su 
galiojančiomis struktūrinės politikos taisyklėmis. Net ir iš šio supaprastinto aprašymo aišku, 
kad, jei atsižvelgiant į nūdienos struktūrinę politinę padėtį, visos potencialios šalys kandidatės
ir šalys kandidatės taptų ES narėmis, tai Bendrijai būtų pernelyg sunki našta.
Skaičiavimai taip pat patvirtina, kad labai skirsis atskirų naujų narysčių poveikis Sąjungai. 
Turkija – įvairiais atžvilgiais ypatingas atvejis. Jei Turkija jau šiandien taptų ES nare, 
remiantis statistiniais skaičiavimais, vien jai būtų skirta 27,3 proc. struktūrinių fondų lėšų. Ši 
16 mlrd. eurų metinė suma, remiantis statistiniu Europos Komisijos vertinimu, esant 4–5 proc. 
augimo tempui ir 4 proc. panaudojimui, 2024 m. siektų 22,4 mlrd. eurų per metus1. Remiantis 
kitais statistiniais skaičiavimais, 2025 m. Turkijai vien tik struktūrinės politikos 
įgyvendinimui reikėtų iki 26 mlrd. eurų per metus2.

III. Pranešėjo samprotavimai
Pateiktos plėtros prognozės patvirtina, kad, įstojus potencialioms šalims kandidatėms,
išsiplėtusioje ES vėl labai padidėtų regioniniai gyvenimo gerovės skirtumai. Šis iššūkis 
sanglaudos politikai, siekiančiai sumažinti regioninius skirtumus, padidėja dėl sudėtingos 
valstybinių biudžetų padėties ir stiprėjančio konkurencinio spaudimo. Kartu vis labiau 
viliamasi, kad Europos struktūrinė politika daug prisidės prie Lisabonos tikslų įgyvendinimo. 
Todėl Europos regioninei politikai keliami reikalavimai didėja labiau nei regioninei politikai 
skiriamos finansinės lėšos. Sanglaudos politikos tikslus bus galima pasiekti plėtros procese 
taikant būtent pakopų būdą ir veiksmingai reformuojant dabartines priemones. 

Regioninės politikos įgyvendinimo pakopų modeliai
Siekdama sušvelninti poveikį Sąjungai ir potencialioms šalims kandidatėms pasiūlyti įdomią 
perspektyvą, nesiejant jos su visateise ES naryste, Komisija turi parengti pakopų koncepcijas,
kuriose, įgyvendinant sanglaudos politiką, būtų numatyti skirtumai tarp pasirengimo narystei 
paramos ir visateisės narystės. Tai ypač taikytina Turkijai. Atitinkamos struktūrinės politikos 
koncepcijos turi būti rengiamos, atsižvelgiant į ekonominę ir politinę potencialių šalių 
kandidačių pasiektą pažangą ir gali tapti ypatingos ES narystės arba revalvuotos EEE narystės
išraiška. Taip pat turi būti palikta galimybė nutraukti arba nenaudoti struktūrinės politikos 
priemonių. Be to, būtina tiksliau apibrėžti struktūrinės politikos komponentus, įgyvendinant 
„sustiprintos kaimynystės politiką“.

Veiksmingos regioninės politikos komponentai 
Regioninė politika gali išlikti veiksminga arba tapti dar veiksmingesnė, jei teikiant paskolas
bus taikomas sverto metodas ir jei bus tiksliai apibrėžtos finansinės galimybės. Be to,
Europos finansinė pagalba gali tapti dar svaresnė, jei atskiros valstybės labiau prisidėtų 
prie bendrojo finansavimo ir būtų supaprastinta privataus bendrojo finansavimo 

  
1 „Klausimai dėl Turkijos narystės Europos Sąjungoje“, Komisijos tarnybų parengtas darbo dokumentas 
SEK(2004) 1202, 2004 m. spalio mėn.
2 „Turkijos narystė ES: kiek pabrangs Bendrijos žemės ūkio politika“, Harald Grethe. Humboldto universitetas, 
Žemės ūkis, 54 (2005) leidinys 2/ 2005.
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galimybė įgyvendinant Europos programas. Be to, turėtų būti išanalizuotas sanglaudos 
politikos veiksmingumo ir atskirų valstybių įgyvendinamos ekonominės politikos santykis. 
Todėl Bendrija galėtų skirti lėšas, atsižvelgdama į atskirose šalyse tinkamai įgyvendinamą 
ekonominio augimo politiką.

Iš esmės turėtų būti persvarstomas ir prioritetinių finansinėms pagalbos sričių turinys. 
Siekiant didesnio poveikio augimui, ypač regioninio konkurencingumo skatinimui skirtose
programose, turėtų būti labiau atsižvelgiama į regioninės ekonomikos internacionalizavimą
ir svarbiausių tarptautinių infrastruktūrų plėtrą. Be to, struktūriniai fondai turėtų padėti 
sušvelninti demografinės kaitos ir globalizavimo poveikį. Tačiau reikėtų kritiškiau 
analizuoti gamybinės veiklos subsidijų veiksmingumą, nes jos nėra labai svarbios gamybos 
plėtrai.
Galiausiai būtina ir toliau didinti lėšų skyrimo skaidrumą. Tik visiškai išsiaiškinus, kaip ir 
kur panaudojamos struktūrinių fondų lėšos, bus galima tinkamai įvertinti politinių tikslų 
sąrašą. Taip pat būtina kovoti su korupcija ir piktnaudžiavimu, ir tai turi tapti svarbiausiomis 
dalyvavimo įgyvendinant sanglaudos politiką sąlygomis.
Apie tolesnio sanglaudos politikos įgyvendinimo kriterijus būtina diskutuoti 2008–2009 m.  
peržiūrint biudžetą ir ateityje įvertinant sanglaudos politiką ir pasirengimo stojimui paramą.


