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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl sanglaudos politikos vaidmens ir veiksmingumo mažinant skurdžiausių ES regionų 
skirtumus
(2006/2176(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 12 straipsnį, 87 straipsnio 3 dalį ir 137, 141 bei 158 
straipsnius,

– atsižvelgdamas į Komisijos 2005 m. liepos 5 d. komunikatą „Sanglaudos politika 
ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti: Bendrijos strateginės gairės 2007–
2013 m.“ (COM(2005)0299),

– atsižvelgdamas į 2006 m. spalio 6 d. Tarybos sprendimą 2006/702/EB dėl Bendrijos
sanglaudos politikos strateginių gairių1,

– atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1083/2006, nustatantį 
bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir 
Sanglaudos fondo2, ir šio reglamento klaidų ištaisymą3,

– atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos susitikimų, vykusių 2000 m. kovo 23 ir 24 d. 
Lisabonoje ir 2001 m. birželio 15 ir 16 d. Geteborge, išvadas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Trečioji pažangos sanglaudos srityje ataskaita –
naujosios augimo, darbo vietų ir sanglaudos partnerystės link“ (COM(2005)0192),

– 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 ketvirtąją sanglaudos ataskaitą,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 10/2006 apie 1994–1999 m. 
laikotarpio 1 ir 3 tikslo programų (struktūriniai fondai) ex post įvertinimus,

– atsižvelgdamas į Komisijos 1996 m. vasario 21 d. komunikatą dėl moterų ir vyrų lygių 
galimybių nuostatų įtraukimo į visas Bendrijos politikos kryptis ir veiklą 
(COM(1996)0067),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Moterų ir vyrų lygybės 
gairės 2006–2010 m.“ OM(2006)0092),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

  
1 OL L 291, 2006 10 21, p. 11.
2 OL L 210, 2006 7 31, p. 25.
3 OL L 239, 2006 9 1, p. 248.
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– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą (A6-0000/2007),

A. kadangi EB sutarties 158 straipsnyje teigiama, kad Bendrijos tikslas – skatinti darnų 
vystymąsi ir mažinti įvairių regionų išsivytymo lygių skirtumus ir nepalankioje padėtyje 
atsidūrusių regionų atsilikimą skatinant ekonominį augimą,

B. kadangi skurdžiausieji ES regionai - tai regionai, kuriems taikomas sanglaudos politikos 
konvergencijos tikslas ir kurių BVD vienam gyventojui mažesnis nei 75 proc. vidutinio 
BVP, tenkančio vienam gyventojui, visoje Europos Sąjungoje,

C.  kadangi sanglaudos sąvoka nebuvo aiškiai apibrėžta ir kadangi ji apima įvairią veiklą, 
skatinančią darnų ES regionų ekonominį, socialinį ir teritorinį vystymąsi,

D. kadangi ligi šiol ES sanglaudos politika veiksmingai prisidėjo prie ankstesnių sanglaudos 
šalių (Airijos, Graikijos, Portugalijos ir Ispanijos) vystymosi ir kadangi šio politikos 
poveikis, pasireiškiantis skurdžiausių regionų konvergencija, padėjo padidinti visos ES 
klestėjimą,

E. kadangi išsiplėtusioje 27 valstybių narių Europos Sąjungoje šiuo metu gyventojų skaičius 
išaugo beveik iki 493 milijonų žmonių1, iš kurių maždaug 30 proc.2 gyvena dabartiniuose 
100 regionų, kuriems taikomas konvergencijos tikslas, ir kadangi regionų BVP skirtumai 
Europos Sąjungos 27 valstybėse narėse šiuo metu gerokai didesni nei jie buvo Europos 
Sąjungos 15 valstybių narių, ir vidutinis BVP, tenkantis vienam gyventojui, svyruoja nuo 
24 proc. (pietryčių Rumunija) iki 303 proc. (senasis Londonas) vidutinio Europos 
Sąjungos BVP,

F. kadangi Europos Sąjungos 27 valstybių narių skurdžiausi konvergencijos tikslo regionai 
yra Rumunijoje, Bulgarijoje, Lenkijoje, Čekijos Respublikoje ir Vengrijoje – šalyse, 
kurios tuo pat metu turi didelį augimo potencialą,

G. kadangi skurdžiausiose valstybėse narėse ekonominis augimas netolygiai pasiskirstęs ir 
dažniausiai susitelkęs apie miestų sritis, kuriose gyvena dauguma ES žmonių,

H. kadangi regionai, kenčiantys dėl ekonominio skurdo, atsiradusio dėl pagrindinės 
infrastruktūros nebuvimo, ribotos galimybės gauti viešąsias paslaugas ir didelio nedarbo, 
netenka gyventojų greičiau nei kiti regionai ir kadangi dėl to, savo ruožtu, dingsta šių 
regionų galimybė garantuoti savo plėtrą,

I. kadangi 10 naujųjų valstybių narių suteiktų lėšų įsisavinimas skurdžiausiuose regionuose, 
kuriems taikoma sanglaudos politika, buvo nedidelis 2004-2006 m. laikotarpiu3,

J. kadangi, jei siekiama, kad ES struktūrinis finansavimas būtų sėkmingai įgyvendintas, o tai 
būtina, siekiant pakelti skurdžiausius regionus bent jau iki Europos Sąjungos 27 valstybių 

  
1 492 852 386. Šaltinis: Eurostatas/JAV Surašymų biuras.
2 Šaltinis: Eurostatas, Statistikos santrauka – Ekonomika ir Finansai 17/2006.
3 10 naujųjų valstybių narių nuo 2004 m. gegužės mėn. iki 2006 m. rugsėjo mėn.  tik 5,6 mlrd. eurų (26,2%) iš 
21,5 mlrd. eurų, skirtų šioms šalims, buvo įsisavinta (pvz., Kipras įsisavino 19,3%, Čekijos Respublika – 23,5%, 
Lenkija – 24,5%). Šaltinis: Dalios Grybauskaitės, Komisijos narės, atsakingos už finansinį programavimą ir 
biudžetą, pranešimas, Briuselis, 2006 m. rugsėjo 21 d.
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narių vidutinio išsivystymo lygio, reikia glaudaus valdžios institucijų koordinavimo 
vietos, nacionaliniu ir Bendrijos lygmenimis,

K. kadangi faktas, kad buvo skirta lėšų, nereiškia, jog jos bus tinkamai panaudotos, ir 
kadangi skurdžių regionų valdžios institucijos dažnai neturi tinkamų įgūdžių ir patirties 
bei atitinkamų pagrindinių lėšų, kad galėtų visapusiškai pasinaudoti sanglaudos fondo 
finansavimu, kurį minėtieji regionai turi teisę gauti, 

L. kadangi atskiri regionai gali būti atsilikę dėl daugelio priežasčių ir kadangi skurdžausieji 
ES regionai pirmiausia neturi pagrindinės infrastruktūros, kuri būtina tvariai plėtrai ir 
tolesnėms investicijoms, ir atitinkamų žmogiškųjų išteklių,

M. kadangi privačios lėšos, rizikos kapitalas ir skolintos lėšos, skirtos besikuriančioms 
bendrovėms, atlieka esminį vaidmenį kaip verslumo, naujovių ir darbo vietų kūrimo 
varomosios jėgos,

N. kadangi socialinė atskirtis ir nepaprastai aukštas ilgalaikio nedarbo lygis ypač paplitę 
skurdžiausiuose regionuose, ypač tarp moterų ir vyresnio amžiaus bei neįgalių asmenų,

O. kadangi pagrindinės piliečių teisės apima vienodas vyrų ir moterų galimybes naudotis 
visomis paslaugomis, lygias galimybes darbo rinkoje ir vienodą prieigą prie švietimo, 
kultūros ir sveikatos bei socialinių paslaugų,

1. ragina imtis ryžtingų veiksmų siekiant sumažinti didžiausius skurdžiausių ES regionų 
vystymosi trūkumus ir ypač pabrėžia, kad naujosioms valstybėms narėms, kurioms 
taikoma sanglaudos politika nuo 2004 m., reikalinga speciali parama atsižvelgiant į  
tebesitęsiančius jų institucinius, administracinius ir ekonominius trūkumus;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad lėšų sunaudojimas kelia didžiausią ir neatidėliotiną rūpestį, 
ypač naujosiose valstybėse narėse, kurioms sunku patenkinti sudėtingus sanglaudos fondų 
finansavimo reikalavimus atsižvelgiant į procedūrinius sunkumus ir laiko apribojimus, 
susijusius su projektų įgyvendinimu, ir dėl to galimi paramos gavėjai negali gauti lėšų ar 
net reikalauti lėšų, kurias galėtų tinkamai panaudoti;

3. siūlo, kad ES sanglaudos politikoje būtų tinkamai atsižvelgiama į skurdžiausių regionų 
poreikių įvairovę ir pagalba būtų pritaikyta pagal specialius šių regionų ypatumus ir 
sąlygas bei naudojamą potencialą, kad būtų įgyvendinami projektai, teikiantys ilgalaikius 
rezultatus ir sudarantys sąlygas vystymuisi, paremtam daugiamečiais vystymosi planais, 
tinkamai atsižvelgiant į erdvinius vystymosi planus;

4. rekomenduoja, kad, siekiant pagreitinti skurdžiausių regionų ekonominį augimą, tolesnes 
investicijas ir tvarią šių regionų plėtrą, regionai ir valstybės narės teiktų pirmenybę 
projektams, kuriais siekiama padaryti regionus prieinamesnius, aprūpinant juos pagrindine 
infrastruktūra, ypač transporto ir informacinių technologijų bei telekomunikacijų srityse, 
tinkamai atsižvelgiant į šių projektų socialinį ir ekologinį poveikį;

5. ragina valstybes nares ir regionų valdžios institucijas planuojant būsimos regionų plėtros 
programas tinkamai atsižvelgti į atskirų regionų darnios plėtros būtinybę; mano, kad ypač 
svarbu atsižvelgti į savitus miestų sričių poreikius, vykdant tinkamą miestų politiką, 
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įskaitant vadinamųjų skurdžių mikrorajonų būsto politiką, taip pat tinkamą kaimo politiką; 

6. ragina valstybes nares padaryti skurdžiausius regionus patrauklesniais investuotojams 
pasinaudojant šių regionų gamtiniais ir kultūriniais turtais, siekiant vystyti tradicinio 
pobūdžio ekonominę veiklą, būdingą kiekvienam regionui, ir sukurti naujų ekonominės 
veiklos formų; 

7. džiaugiasi, kad pagrindinis dėmesys skiriamas tam, jog sanglaudos politika būtų 
naudojama Bendrijos 2007-2013 m. laikotarpio novatoriškumo pajėgumas didinti; 
pabrėžia, kad šis tikslas turėtų būti taikomas ir skurdžiausiems regionams; atkreipia 
ypatingą dėmį į būtinybę sumažinti technologijos atotrūkį regionuose ir tarp regionų bei 
valstybių narių, remiant technologinio bendradarbiavimo tinklus;

8. ragina Komisiją ir valstybes nares remti projektus, kuriais didinamas regionų pajėgumas 
kurti ir įsisavinti naujas technologijas, ypač susijusias su aplinkos apsauga ir gamtos 
išteklių plėtra bei apimačius modelių, pagrįstų mažesniu energijos naudojimu ir 
atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimu, sklaidą;

9. ragina Komisiją, valstybes nares ir vietos valdžios institucijas skatinti verslininkystę 
skurdžiausiuose regionuose, pasitelkus integruotą investitorių ekonominio ir socialinio 
skatinimo sistemą, ir atkreipia dėmesį į būtinybę gerokai supaprastinti administracines 
procedūras, ypač susijusias su naujos ekonominės veiklos pradžia ir esamos ekonominės 
veiklos plėtra; 

10. ragina valstybes nares propaguoti verslininkystę mokyklose ir remti būsimųjų verslininkų 
mokymo programas, ypač skirtas jaunimui, moterims ir vyresnio amžiaus asmenims;

11. džiaugiasi naujomis priemonėmis, pvz., JEREMIE ir JESSICA; atkreipia dėmesį į 
neatidėliotiną būtinybę kuo plačiau skleisti ir taikyti šias priemones naujosiose valstybėse 
narėse;

12. ragina Komisiją labiau stengtis teikti techninę pagalbą valstybėms narėms ir regionams, 
parengiant tinkamą mokymo programą; džiaugiasi JASPERS iniciatyva teikti pagalbą 
įgyvendinat didelės apimties projektus, bet prašo Komisijos parengti pagalbos sistemą ir 
mažesniems projektams, skirtiems skurdžiausiems regionams;

13. džiaugiasi neseniai pradėta iniciatyva „Regionai ekonominei kaitai“ ir jos įsipareigojimu 
skleisti pažangiausią patirtį, kuri praeityje turėjo aiškiai teigiamą poveikį ir prisidėjo prie 
regiono ekonominio augimo; atitinkamai ragina Komisiją užtikrinti, kad skurdžiausi ES 
regionai būtų įtraukti į keitimosi pažangiausia patirtimi tinklus;

14. ragina valstybes nares pradėti viešojo ir privataus sektorių partnerystę, nes tai veiksminga 
priemonė įtraukti privatų kapitalą į regionų plėtros projektų finansavimą; taigi siūlo, kad 
būtų nustatytos paprastos ir skaidrios šios partnerystės pradėjimo taisyklės;

15. ragina Komisiją labiau stengtis padaryti direktyvas, taisykles ir gaires suprantamesnėmis, 
siekiant užkirsti kelią neteisingoms interpretacijoms ir siekiant palengvinti programų 
įgyvendinimą;
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16. ragina valstybes nares toliau paprastinti procedūras siekiant užtikrinti, kad lėšos būtų 
skiriamos skaidriai ir veiksmingai ir greitai pristatomos gavėjams;

17. ragina valstybes nares užtikrinti veiksmingą politinį, techninį ir administracinį 
koordinavimą siekiant patikimo lėšų valdymo; išreiškia susirūpinimą, kad skurdžiausiuose 
regionuose nėra tinkamai veikiančių koordinavimo priemonių;

18. atkreipia Komisijos ir valstybių narių dėmesį į tai, kad siekiant užtikrinti darnią plėtrą 
būtina nustatyti ekonominio, socialinio ir aplinkos matmenų sąveiką, pagrįstą ekonominio 
atsilikimo priežasčių analize, labiausiai remiantis nedarbu ir jį sukeliančiomis 
struktūromis, ypač skurdžiausiuose regionuose; 

19. pabrėžia, kad kuriuose skurdžiausiuose ES regionuose nedarbo lygis siekia per 20 proc.1; 
išreiškia susirūpinimą, kad nedarbas – problema, kuri ypač veikia skurdžiausius regionus, 
ir kad moterų nedarbas ir toliau didesnis nei vyrų; ragina valstybes nares teikti paramą 
moterims darbo rinkoje ir panaikinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumus;

20. pažymi, kad nedarbas skurdžiausiuose regionuose dažniausiai paveikia menkos 
kvalifikacijos darbuotojus ir pabrėžia būtinybę, kad Europos socialinis fondas būtų 
tinkamai naudojamas investuojant į žmogiškąjį kapitalą, užtikrinant geresnio išsilavinimo 
teikimą ir nuolat augantį kvalifikacijos lygį, ypač jaunimui, moterims ir vyresnio amžiaus 
asmenims;

21. pabrėžia, kad būtina skatinti vyrų ir moterų lygias galimybes visais projektų, patenkančių į 
ES sanglaudos politikos sritį, rengimo ir įgyvendinimo etapais;

22. atkreipia dėmesį į tai, kad 2007 m. paskelbti Europos lygių galimybių visiems metais, ir 
ragina Komisiją ir valstybes nares remti projektus, kuriais didinamas sąmoningumas, 
susijęs su lyčių aspekto įtraukimu į visas Bendrijos programas, ypač turinčias poveikį 
ekonominei ir socialinei sanglaudai;

23. ragina Komisiją nuolat teikti Parlamentui patikimas moterų ir vyrų padėties 
skurdžiausiuose regionuose statistines analizes siekiant tinkamos poveikio, kurį 
sanglaudos politika turi visų socialinių grupių gyvenimo sąlygų gerinimui, stebėsenos;

24. ragina Komisiją patobulinti sistemą, naudojamą sanglaudos politikai vertinti, ir surasti 
naujų priemonių regionų plėtrai matuoti, pagrįstų ne tik BVP, bet ir kitais rodikliais, pvz., 
nedarbo lygiu ir kokybiniais rodikliais;

25. ragina Komisiją reguliariai teikti Parlamentui naujausią, patikimą ir palyginamą statistiką, 
kad galima būtų tiksliai įvertinti skurdžiausių ES regionų vystymosi pažangą;

26. ragina Komisiją 2009 m. atliekant Bendrijos biudžeto laikotarpio vidurio peržiūrą ir kitoje 
ekonominės ir socialinės sanglaudos ataskaitoje išanalizuoti sanglaudos politikos poveikį 
ir išnagrinėti nepageidaujamų padarinių, atsirandančių dėl Bendrijos politikos, priežastis, 
siekiant užtikrinti, kad sanglaudos politika būtų veiksminga ir ją galima būtų vykdyti 
2007–2013 m. planavimo laikotarpiu;

  
1 Šaltinis: Eurostatas, Euroindikatorių naujienos, 29/2007 – 2007 m. vasario 28 d.
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27. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

ES sanglaudos politika pereina į naują planavimo etapą. Tai pirmieji 2007–2013 m. finansinės 
perspektyvos laikotarpio metai, kai pradedamos taikyti naujos sanglaudos politikos taisyklės. 
Priimtos strateginės gairės ir nustatytos bendros šios politikos ypatybės. Atėjo laikas vykdyti 
atitinkamas rekomendacijas, siekiant padaryti naująją sanglaudos politiką kuo veiksmingesne. 
Remiantis statistika, rodančia poveikį, kurį sanglaudos politika jau padarė, ir problemų, 
neleidusių kai kurioms šalims visapusiškai pasinaudoti struktūrinių fondų lėšomis praeityje, 
supratimu, šiuo savo iniciatyva parengtu pranešimu siekiama užtikrinti, kad sanglaudos 
politika būtų kuo veiksmingesnė 2007–2013 m. planavimo laikotarpiu, kad jos poveikis būtų 
kuo labiau matomas ir suvokiamas, ypač skurdžiausiuose ES regionuose. 

Ypač svarbu didelį dėmesį skirti principams, kuriais valstybės narės ir ES galėtų grįsti 
veiksmus, siekiant padidinti sanglaudos politikos veiksmingumą skurdžiausiuose regionuose 
ir užtikrinti pačius geriausius šių regionų socialinės, ekonominės ir teritorinės sanglaudos 
rezultatus. Jau paskirtas finansavimas regionams, kuriems 2007–2013 m. finansinėje 
perspektyvoje taikomas konvergencijos tikslas, ir dabar būtina užtikrinti, kad lėšos iš tiesų 
būtų sunaudotos siekiant pakelti skurdžiausių regionų išsyvytymo lygį bent iki Europos 
Sąjungos 27 valstybių narių vidurkio. Tada atsiras galimybių palaipsniui sumažinti 
turtingiausių ir skurdžiausių ES regionų skirtumus, kurie šiuo metu yra didžiuliai. 

Dauguma skurdžiausių regionų yra naujosiose valstybėse narėse, kurios dažnai neturi 
administracinių pajėgumų, įgūdžių ir patirties, reikalingų siekiant panaudoti skirtas lėšas. 
Šiame pranešime pateikiama daug rekomendacijų ir pastabų, kuriomis siekiama pagerinti 
struktūrinių fondų įsisavinimą ir naudojimą ir tokiu būdu pasiekti tvarią skurdžiausių regionų 
plėtrą.

Pagrindinis ES struktūrinės politikos tikslas yra sumažinti regionų vystymosi skirtumus. 
Spartus skurdžiausių regionų vystymasis naudingas visai Sąjungai. Šiuo metu 100 regionų, 
laikomų skurdžiausiais, t. y. regionų, kurių BVP vienam gyventojui mažesnis nei 75 proc. ES 
vidurkio, taikomas sanglaudos politikos konvergencijos tikslas.

Regionų BVP vienam gyventojui skirtumai nepaprastai dideli ir Europos Sąjungos 27 
valstybėse narėse didesni nei buvo Europos Sąjungos 15 valstybių narių. Šie skirtumai 
pateikiami toliau esančioje 1 lentelėje.
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1 lentelė. Regioninis BVP vienam gyventojui Europos Sąjungos 27 valstybėse narėse. 2004 
m. skaičiai (perkamosios galios paritetais, PGP, ES 27 = 100)
15 regionų, kurių BVP didžiausias 15 regionų, kurių BVP mažiausias
1 Inner London (UK) 303 1 Nord-Est (RO) 24
2 Luxembourg (LU) 251 2 Severozapaden (BG) 26
3 Bruxelles-Cap. / Brussels Hfdst.

(BE)
248 3 Yuzhen tsentralen (BG) 26

4 Hamburg (DE) 195 4 Severen tsentralen (BG) 26
5 Wien (AT) 180 5 Sud-Muntenia (RO) 28
6 Île de France (FR) 175 6 Sud-Vest Oltenia (RO) 29
7 Berkshire, Buckinghamshire & 

Oxfordshire (UK)
174 7 Severoiztochen (BG) 29

8 Oberbayern (DE) 169 8 Yugoiztochen (BG) 30
9 Stockholm (SE) 166 9 Sud-Est (RO) 31
10 Utrecht (NL) 158 10 Nord-Vest (RO) 33
11 Darmstadt (DE) 157 11 Lubelskie (PL) 35
12 Praha (CZ) 157 12 Podkarpackie (PL) 35
13 Southern & Eastern (IE) 157 13 Centru (RO) 35
14 Bremen (DE) 156 14 Podlaskie (PL) 38
15 North Eastern Scotland (UK) 154 15 Vest (RO) 39
Šaltinis: Eurostato naujienos, 23/2007 – 2007 m. vasario 19 d.

Iš pateiktų skaičių matyti, kad tarp turtingiausių ir skurdžiausių ES regionų – didžiulis 
atotrūkis; skurdžiausi regionai išsidėstę centrinės ir rytinės Europos valstybėse narėse, kurios 
įstojo į Sąjunga vykstant 2004 m. ir 2007 m. plėtrai.

Taigi, būtina imtis rimtų veiksmų siekiant sumažinti turtingiausių ir skurdžiausių regionų 
skirtumus. Siekiant suteikti galimybių užsitikrinti darnų vystymąsį regionams, kurie atsilieka 
vystymosi srityje, išgyvena restruktūrizaciją ar kenčia dėl ypatingų geografinių, ekonominių 
ar socialinių kliūčių1 , reikėtų, be paskirtųjų lėšų, papildomai teikti techninę pagalbą, kad 
minėtieji regionai galėtų įveikti procedūrinius sunkumus, kylančius įgyvendinant ES 
sanglaudos politiką.

Sanglaudos politika suteikė galimybių daugumai anksčiau skurdžių ES regionų pasiekti 
patenkinamą išsivystymo lygį. Dėl lėšų, gautų iš struktūrinių ir sanglaudos fondų, visos 
keturios iš anksčiau buvusių vadinamųjų sanglaudos šalių (Airija, Graikija, Portugalija ir 
Ispanija) pasiekė didelį ekonominio augimo lygį.  

  
1 Atokiausi regionai, salos, kalnuotos sritys ir mažai gyvenami regionai.
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2 lentelė.
Sanglaudos šalių BVP vienam gyventojui pažanga (ES =100)

Ispanija Portugalija Graikija Airija
1960 60.76 40.48 44.78 64.52
1970 74.89 51.97 64.50 62.97
1980 74.46 57.11 71.79 67.40
1990 77.94 62.97 59.41 75.30
2000 82.29 68.37 65.51 115.26
2002 84.48 69.23 66.59 122.26

Šaltinis: Europos pasivijimas. Portugalijos, Ispanijos ir Graikijos dešimtojo dešimtmečio patirtis, 
Karlas Aigingeris (Catching-up in Europe: The experiences of Portugal, Spain and Greece in the 
Nineties, Karl Aiginger), Wifo (Österreichisches Institut für wirtschaftsforschung) darbo dokumentai, 
Nr. 212, 2003 m. gruodžio mėn., p. 4.

Dėl to, kad nėra išsamios ir pakankamai palyginamos skurdžiausių regionų plėtos statistikos, 
negalima atlikti tikslios masto, kuriuo struktūrinių fondų lėšos prisidėjo prie regionų plėtros, 
analizės.  Tačiau iš bendros BVP duomenų analizės matyti, kad per laikotarpį nuo septintojo 
dešimtmečio iki 2002 m. Ispanijos BVP išaugo nuo 60,76 proc. iki beveik 85 proc. Bendrijos 
vidurkio, Portugalijos – nuo 40 proc. iki 60 proc., Graikijos – nuo 44 proc. iki 66 proc. ir 
Airijos – nuo 65 proc. iki 122 proc.

Remiantis šiais teigiamais pavyzdžiais galima daryti išvadą, kad valstybės narės, kurioms šiuo 
metu taikomas konvergencijos tikslas, savo ruožtu, pasinaudos galimybėmis, kurias joms 
siūlo naujoji sanglaudos politika, ypač atsižvelgiant į tai, kad, nors jų BVP mažesnis nei ES 
vidurkis, jų ekonominio augimo greitis gerokai didesnis, nei ES vidutinis augimo greitis, taigi, 
šios valstybės turi didelį plėtros potencialą. 

3 lentelė. 
Tikrasis BVP augimo greitis
BVP augimo greitis – ankstesnių metų pokyčiai procentais
(2006, 2007 ir 2008 m. skaičiai – prognozės)

1997     -98       -99      -00     -01    -02     -03     -04    -05    -06   -07   -08
Bulgarija -5,4 3,9 2,3 5,4 4,1 4,9 4,5 5,6 5,5 6,0 6,0 6,2
Rumunija -1,2 2,1 5,7 5,1 5,2 8,4 4,1 7,2 5,8 5,6
ES 25 2,7 2,9 3,0 3,9 2,0 1,2 1,3 2,4 1,7 2,9 2,4 2,4
ES 15 2,6 2,9 3,0 3,9 1,9 1,1 1,1 2,3 1,5 2,7 2,2 2,3
Šaltinis: Eurostatas

Iš 3 lentelės matyti, kad dvi šalys, įstojusios į Europos Sąjungą 2007 m., – Bulgarija ir 
Rumunija – turi ypač didelį ekonominio augimo potencialą. Norint visapusiškai pasinaudoti 
šiuo potencialu, pirmiausia būtina tinkamai pasirengti, o pasirengimas apima veiksmingą 
administravimą.

Nepaisant to, iš pradinio dviejų metų laikotarpio lėšų įsisavinimo statistikos matyti, kad, nors 
pasiekta didelės ekonominės pažangos, valstybės narės, įstojusios į Sąjungą 2004 m., 
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nesugebėjo visapusiškai pasinaudoti lėšomis, skirtomis joms iki 2006 m. imtinai, dėl 
reiškinių, kuriuos galima būtų bendrai pavadinti neveiksmingu administravimu.  

4 lentelė.
Struktūrinių ir sanglaudos fondų lėšų įsisavinimas ES 10 
(2004 m. gegužė – 2006 m. rugsėjis)

Mln. EUR 1) įsipareigojimai 2) mokėjimai 2)/1)
ES 10 21 494.5 5 622.8 26.2%
Čekijos Respublika 2 224.3 521.9 23.5%
Estija 604.4 177.7 29.4%
Kipras 93.6 18.1 19.3%
Vengrija 2 945.9 959.0 32.6%
Latvija 1 092.8 274.8 25.2%
Lietuva 1 380.0 353.9 25.6%
Malta 86.4 22.7 26.2%
Lenkija 11 015.2 2 701.5 24.5%
Slovėnija 415.5 141.9 34.1%
Slovakija 1 636.6 451.6 27.6%
Šaltinis: Dalios Grybauskaitės, Komisijos narės, atsakingos už finansinį programavimą ir 
biudžetą, pranešimas, Briuselis, 2006 m. rugsėjo 21 d.

Yra daug pavyzdžių, iš kurių matyti, kaip naujosios valstybės narės nesugebėjo panaudoti 
gaunamų lėšų. Skurdžiausieji regionai linkę patirti didžiausių sunkumų įsisavinat gaunamas 
lėšas. Šių regionų valdžios institucijos neturi reikiamų įgūdžių, patirties ir atitinkamų lėšų, 
kad galėtų įvykdyti sudėtingus sanglaudos politikos reikalavimus, taigi, negali reikalauti lėšų, 
kurias iš esmės turi teisę gauti.

Būtina pabrėžti, kad institucijų pajėgumai – būtina išankstinė sėkmingo programos ir projekto 
įgyvendinimo ir žmogiškųjų išteklių plėtojimo sąlyga. Laikotarpiu, kai buvo teikiama 
pasirengimo narystei parama, vykdant įvairias programas pastebėta daug institucinių, 
valdymo ir administravimo trūkumų, būdingų gavėjams. Šie trūkumai dar neištaisyti visiškai, 
tačiau šias problemas būtina spręsti labai netolimoje ateityje, jei siekiama tinkamai investuoti 
ir išleisti gautas lėšas. 

Taigi reikalinga: 
− geresnis administravimas, kad finansavimą gaunantys regionai galėtų įsisavinti paramą 

ir veiksmingai ją panaudoti;
− techninė pagalba, ypač rengiantis įgyvendinti naujus projektus;
− kokybė – išorinė, kurią sudaro ekspertų žinios, ir vidinė, kad galima būtų nustatyti, ko 

iš tiesų reikia;
− projektų ir išlaidų kokybės kontrolė ir jau įgyvendintų projektų tvarumo įvertinimas.



PR\659593LT.doc 13/15 PE 382.554v02-00

LT

Svarbus ir greitas lėšų pristatymas regionams, kurie turi teisę šių lėšų gauti. Kartais iki 
finansavimas pasiekia gavėjus praeina pernelyg daug laiko, o dėl to padidėja projektų kaina. 
Lėšų pristatymas turėtų būti pagrįstas skaidriomis taisyklėmis ir aiškiais kriterijais.

Sunku išvengti sudėtingos struktūrinių fondų panaudojimo tvarkos, nes jai turi įtakos trijų 
lygių reguliavimas, t. y., bendrijos įstatymai, nacionalinė teisė ir regionų praktika. Taigi 
procedūrų supaprastinimas – problema, kurią būtina spręsti visais trim lygmenimis, kad būtų 
išvengta paskesnių interpretacijų ir kad palengvėtų ir pagreitėtų programos įgyvendinimas.

Siekiant patikimo struktūrinių fondų valdymo taip pat būtina įvairių lygių (politinio, techninio 
ir administracinio) koordinacija. Tai – neatidėliotina naujųjų valstybių narių problema, ypač 
kai reikia imtis efektyvesnių veiksmų. Diskusijos dėl Bendrijos, valstybių narių ir regionų 
sanglaudos užtikrinimo yra labai svarbios ir šiame struktūriniame dialoge neturėtų būti 
užmiršta nė viena valdymo sritis.

Sanglaudos politika apima ne tik finansavimą, ji apima ir įvaisių suinteresuotų šalių 
partnerystę. Siekiant sustiprinti iš fondų gautų lėšų poveikį neužtenka tik vieno lygmens 
veiksmų ir bendradarbiavimo. Taigi, ypač reikalingi ir partnerystė bei geras informavimas. Be 
to, reikia sukurti struktūrą, kurioje galėtų vykti būtina sąveika, taip pat reikia nustatyti 
keitimosi patirtimi sistemą. Dėl to galėtų būti pradėtos taikyti taisyklės ir standartai, 
stiprinantys administracinius pajėgumus, susijusius su normomų ir reglamentų įgyvendinimu.

Ekonominis augimas linkęs būti sutelktas apie tam tikras sritis. Tai ypač pastebima centrinės 
ir rytinės Europos šalyse, turinčiose greit augančius sostinių regionus. Miestų augimas ir 
didėjantis konkurencingumas galėtų daugeliu būdų būti aplink išsidėsčiusių kaimo 
bendruomenių plėtros katalizatoriumi. Vis dėlto reikia pripažinti, kad kai kuriuose regionuose 
dar nėra ekonominio augimo. Be to, net patys plėtros centrai – miestai – turi savų problemų 
skurdžiuose mikrorajonuose, taigi, veiksminga miestų politika turėtų spręsti lindynių kvartalų 
ir socialinės atskirties problemas. Be to, regionai, kenčiantys dėl ekonominio skurdo, kurį 
sukėlė pagrindinės infrastruktūros nebuvimas, ribota prieiga prie viešųjų paslaugų ir didelis 
nedarbas, netenka gyventojų greičiau nei kiti regionai, ir reikalinga politika, kuri skatintų 
verslumą ir išlaikytų tuštėjančių regionų gyventojų pagrindą, reikalingą norint pasiekti 
ekonominį augimą.

Skurdžiausių regionų ekonominio augimo spartinimas – pagrindinė išankstinė aukštų 
gyvenimo standartų Sąjungoje pasiekimo ir šių standartų išlaikymo sąlyga. ES regionų 
konvergencija ypač svarbi, jei Sąjunga nori būti konkurencinga pasaulyje ir stipri artimoje 
atetyje. Nepaisant to, yra rizika, kad politikos poveikis sumažės, jei regionai, patiriantys 
vystymosi sunkumų, atsilikinės, taip atidėdami didėjančias išlaidų sumas.

Būtina nustatyti konkrečius skurdžiausių regionų poreikius ir rasti tinkamų priemonių jų 
plėtrai skatinti, pasinaudojus šių regionų gamtiniais ištekliais, kultūros vertybėmis ir aplinka, 
tuo pat metu reikiamą dėmesį skiriant jų apsaugai ir plėtrai. Šiais pagrindiniais reikalavimais 
siekiama nustatyti, kokie yra kiekvieno regiono pagrindiniai poreikiai, ir nukreipti lėšas 
tinkamiems tikslams. 

Sanglaudos šalyse būtina sukurti infrastruktūros pagrindą tolesnėms investicijoms. 
Konkurencingumui ir sanglaudos tikslui nebūdingas prieštaravimas, vis dėlto, būtina suprasti, 
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kokiomis aplinkybėmis suteikiamos lėšos skatina augimą. Kad pasiektų tam tikrą 
konkurencingumo lygį, skurdūs regionai tuti turėti pakankamai išvytytą pagrindinę 
infrastruktūrą. Svarbios ir investicijos į skurdžiausių regionų švietimą ir žmogiškojo kapitalo 
kūrimą, nes žmogiškieji ištekliai turi lemiamos reikšmės, be kitų dalykų, regiono 
patrauklumui investuotojams ir būsimo augimo garantijoms.

Siekiant skurdžiausių regionų plėtros, labai svarbu geriau pasinaudoti viešojo ir privataus 
sektorių partneryste ir šią partnerystę skatinti. Būtina nustatyti viešojo ir privataus sektorių 
partnerystės įgyvendinimo taisykles ir sumažinti šio bendradarbiavimo kliūtis. Naujosios 
valstybės narės neturi pažangiosios patirties, o privataus kapitalo įtraukimas ypač svarbus 
pritraukiant tolesnes investicijas. Finansinė parama turėtų būti išleidžiama skaidriai, kad būtų 
galima užtikrinti, jog ji padėtų pasiekti užsibrėžtus tikslus.

JASPERS, JEREMIE ir JESSICA – puikios paramos teikimo regioniniu lygiu priemonės, 
inter alia, mažoms ir vidutinėms įmonėms, bet valstybės narės ir Komisija turi padaryti 
daugiau, siekdamos propaguoti šias įmones, kad būtų užtikrinama, jog šiomis iniciatyvomis 
būtų visapusiškai ir veiksmingai pasinaudojama, ypač skurdžiausiuose regionuose. 

Ekonominė plėtra glaudžiai susijusi su naujovėmis, kurios yra svarbiausias regionų plėtros 
veiksnys. Remianti Lisabonos strategija, ES sanglaudos politiką būtina nukreipti link ES 
novatoriškumo pajėgumų didinimo, taigi, svarbu, kad skurdžiausieji regionai nebūtų užmiršti 
siekiant šio tikslo. Svarbus naujovių skatinimo veiksnys yra kokybiškesni ES šalių įstatymai, 
kuriais turėtų būti ne stabdomas, o skatinamas naujovių procesas svarbiuose ekonomikos 
sektoriuose. Šiuo požiūriu skurdžiausieji regionai, turbūt, labiausiai pažeidžiami.

Aktyvi parama verslumui svarbi skurdžiausių regionų tvariai plėtrai, o siekiant to reikia, kad 
dalyvautų visos suinteresuotos šalys. Ypač reikėtų skatinti moterų ir žmonių, įžengiančių į 
darbo rinką, taip pat socialiai atskirtų grupių asmenų verslumą.

Reikia Europos ir valstybių narių lygmenų politikos sąveikos. Politikos kryptys turėtų viena 
kitą papildyti, o ne viena kitai prieštarauti. Pvz., kitų politikos krypčių teikiamos naudos 
susikaupimas tam tikrose šalyse arba regionuose gali sumenkinti plėtros politikos poveikį. 
Regionų plėtra turi turėti ir socialinį bei aplinkos matmenis. Taigi, siekiant paremti 
skurdžiausių regionų sanglaudą ir veiksmingą plėtrą, reikia, kad susitelktų ir visapusiškai 
dalyvautų visi suinteresuotieji asmenys.

2009 m. atliekant Bendrijos biudžeto laikotarpio vidurio peržiūrą ir ketvirtojoje ekonominės ir 
socialinės sanglaudos ataskaitoje būtina atsižvelgti į politikos krypčių konfliktų poveikį bei šį 
poveikį išanalizuoti.

Nors BVP – geras regionų ekonomikos konvergencijos rodiklis, tai netinkama priemonė 
socialinei ir teritorinei sanglaudai matuoti. Pvz., kai kuriuose skurdesniuose regionuose 
ekonominis augimas patenkinamas, bet problemų kelia didelis nedarbas, o tai turi neigiamos 
įtakos regiono demografinei plėtrai. Taigi būtina pasinaudoti kitais rodikliais, kad galima būtų 
aiškiai nustatyti skurdžiausių regionų poreikius. Diskusijos dėl ketvirtosios sanglaudos 
ataskaitos turėtų apimti ir diskusijas dėl sanglaudos rodiklių, ir dėl to, kaip matuoti regionų 
plėtrą.
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Būtina kovoti su nedarbu, nuo kurio labiausiai kenčia skurdžiausi regionai. Ypač didelį 
nerimą kelia tai, kad tam tikrų socialinių grupių atstovai neturi darbo ilgą laiką, nes tai 
tiesiogiai susiję su socialinės atskirties problema. Siekiant socialinės sanglaudos būtina 
stengtis užtikrinti kuo geresnę žmonių su negalia integraciją. Esminis ES socialinės 
sanglaudos veiksnys yra ir lygios moterų ir vyrų galimybės darbo rinkoje. Vis dar didelis 
moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas, o tai stabdo ekonominį augimą. Dėmesys su 
lytimi susijusiems skirtumams padidins sanglaudos politikos įgyvendinimo veiksmingumą ir 
sudarys sąlygas, kad būtų vykdomi projektai, kuriuose nėra diskriminacijos dėl lyties, taip pat 
leis pasiekti šeimos gyvenimo ir darbo pusiausvyrą.

Įgyvendinant ir vertinant programas ir projektus, būtina suteikti informacijos, susijusios su 
lyčių lygybės požiūrio būtinybe ir šio požiūrio įgyvendinimo priemonėmis, geriau 
panaudojant turimą tyrimų ir analizės medžiagą. Šiuos principus galima įgyvendinti 
praktiškai, pvz., sudarant biudžetą, kuriame atsižvelgiama į lyčių lygybę (pvz., patikrinant, ar 
biudžetas tinkamai finansuoja lygių galimybių priemones), didinant socialinių partnerių ir 
atitinkamų dalyvių informuotumą lyčių klausimais ir užtikrinant kompetencijos lyties 
klausimais prieinamumą. Supratingas požiūris į lyčių klausimus socialiniame ir 
ekonominiame gyvenime ir socialinių vaidmenų, pagrįstų lytimi, stereotipų vengimas, ypač 
svarbūs siekiant, kad sanglaudos politika būtų veiksmingesnė.

Siekiant išspręsti problemas, su kuriomis susiduria skurdžiausi ES regionai, reikia darnios 
programos, pritaikytos prie šių regionų savitų ypatybių. Valdžios institucijos, atsakingos už 
daugiamečių planų rengimą, pirmiausia turėtų kreipti dėmesį į vykdomų projektų tvarumą ir 
šių projektų poveikį regionų plėtrai. Pirmenybė turėtų būti teikiama projektams, susijusiems 
su regionų pasiekiamumu, taigi, transporto, informacinių technologijų ir telekomunikacijų 
infrastruktūra.  Sukūrus pagrindą, pagrįstą tinkamomis ekonominėmis paskatomis, padidėtų 
regionų patrauklumas investuotojams ir atsirastų tvarus ekonominis augimas, padėsiantis 
sumažinti plėtros skirtumus.


