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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl ketvirtosios ekonominės ir socialinės sanglaudos ataskaitos (2007/2148(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į ketvirtąją ekonominės ir socialinės sanglaudos ataskaitą
(COM(2007)0273) („ketvirtoji ataskaita“),

– atsižvelgdamas į Europos bendrijos steigimo sutarties 158 ir 159 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Teritorinę darbotvarkę ir Leipcigo chartiją bei Teritorinės darbotvarkės 
įgyvendinimo veiksmų programos projektą,

– atsižvelgdamas į Europos teritorinio planavimo stebėjimo tinklo (pranc. ORATE) tyrimą 
„Teritorijos virsmai, teritoriniai Europos scenarijai“ ir Europos Parlamento tyrimą 
„Atotrūkis tarp regionų ir sanglauda: kokios strategijos reikės ateityje?“,

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto nuomonę (COTER-IV-011) bei Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (ECO/209) dėl ketvirtosios ekonominės ir
socialinės sanglaudos ataskaitos,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį ir 112 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir Žuvininkystės komiteto
nuomonę (A6-0000/2007),

A. kadangi dėl išliekančio didelio atotrūkio tarp įvairių regionų ir po paskutinės Europos 
Sąjungos plėtros pablogėjusios padėties būtina bendra Europos sanglaudos politika,

B. kadangi tarp didėjančio euroskepticizmo ir augančio teritorinio atotrūkio yra glaudus 
ryšys, parodantis, kad siekiant įtvirtinti Europos Sąjungos teisėtumą būtina ekonominė, 
socialinė ir teritorinė sanglauda, kuri reiškiasi visiems matoma regionine politika,

C. kadangi sanglaudos politika sukuria pridėtinę vertę, ypač augimo ir užimtumo srityse,
pagal vystymąsi atsiliekančiuose regionuose, taip pat prisideda prie administracinių 
gebėjimų bei decentralizuoto valdymo stiprinimo; todėl būtina atmesti bet kokius 
bandymus iš naujo nacionalizuoti šią politiką,

D. kadangi naujoji institucinė sutartis, kuriai valstybių ir vyriausybių vadovai pritarė
2007 m. spalio 18 d., teritorinę sanglaudą įvardija kaip vieną iš pagrindinių Europos 
Sąjungos tikslų,

E. kadangi sanglaudos politikos biudžetas yra nepakankamas, kad būtų galima įveikti naujus 
ateities teritorinius iššūkius, tokius kaip demografiniai pokyčiai, miestų santalka, 
migracijos srautai, prisitaikymas prie globalizacijos, klimato kaita ir apsirūpinimas 
energijos ištekliais,
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Kontrastiški 27 Europos Sąjungos valstybių narių sanglaudos rezultatai

1. teigiamai vertina šią ataskaitą, kuri yra išsamesnė už anksčiau buvusias ir kurioje 
naudojami įvairūs rodikliai, suteikiantys galimybę palyginti duomenis su kitų šalių, 
pavyzdžiui, Jungtinių Valstijų, Japonijos, Kinijos arba Indijos, duomenimis,

2. vis dėlto apgailestauja, kad trūksta kryžminės informacijos, būtinos siekiant geriau 
įvertinti augimo ir konvergencijos tvarumą, todėl prašo geresnių statistikos priemonių, 
leisiančių geriau įvertinti konkrečios vietovės sanglaudos lygį, ir mano, kad reikia 
stiprinti ORATE pajėgumus,

3. džiaugiasi, kad senosios sanglaudos šalys Graikija, Ispanija, Portugalija ir Airija pasiekė 
labai didelių augimo rezultatų ir 2000–2006 metais buvo užfiksuotas įspūdingas augimas,

4. džiaugiasi aukštu augimo lygiu naujosiose valstybėse narėse, tačiau konstatuoja, kad jų 
ekonominė konvergencija gali būti numatoma tik vidutiniam arba ilgam laikotarpiui,

5. yra susirūpinęs tuo, kad šalių konvergencija gali paslėpti didėjantį regionų atotrūkį; šis 
atotrūkis tarp regionų ir regionų viduje reiškiasi daugeliu aspektų, pavyzdžiui, užimtumo,
našumo, pajamų, švietimo lygio ar naujovių diegimo gebėjimų srityse,

6. pabrėžia, kad, pavyzdžiui, regionų konkurencingumas labai priklauso nuo darbo jėgos 
našumo bei kvalifikacijos lygio, kuris tarp regionų skiriasi labiau nei tarp valstybių, 

7. todėl konstatuoja, kad kai kuriuose išsivysčiusiuose regionuose pradeda kauptis daug 
ekonominių problemų: mažas augimo lygis, našumo ir užimtumo sumažėjimas bei 
gyventojų senėjimas,

8. konstatuoja, kad nors aukštas augimo lygis leido Airijai pagerinti užimtumą ir pasiekti 
antrą vietą Europos Sąjungoje pagal BVP vienam gyventojui, tačiau vienam iš penkių jos 
gyventojų gresia skurdas, todėl kyla klausimas dėl vystymosi tvarumo bei užimtumo 
kokybės,

9. pabrėžia, kad matyti silpna konvergencija, kalbant apie švietimo lygį, bei tikra švietimo 
bedugnė tarp Europos Sąjungos ir Jungtinių Valstijų, kur 29 proc. 25–64 metų amžiaus
asmenų turi universiteto diplomą, o Europos Sąjungoje tokių yra vos 16 proc.; vis dėlto 
atkreipia dėmesį, kad aukštąjį išsilavinimą turinčių moterų skaičius auga sparčiau negu 
vyrų,

10. pabrėžia sostinių regionuose vykstančią poliarizaciją – reiškinį, kuris ypač matomas 
naujosiose valstybėse narėse; šie regionai sukūrė vidutiniškai 32 proc. savo šalies BVP, 
nors juose gyvena tik apie 22 proc. šalies gyventojų; pabrėžia, kad ši poliarizacija taip pat 
lemia ir didžiulius nedarbo skirtumus miestų centruose,

11. konstatuoja, kad šis urbanizacijos augimas ribotoje erdvėje ardo demografinę,
ekonominę, socialinę ir aplinkos pusiausvyrą bei skatina priemiesčių tendencijas ir lemia 
gyventojų mažėjimą kaimo vietovėse,
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12. pabrėžia regionų atotrūkį susisiekimo bei ryšio tarp centrų ir atokesnių regionų srityje,
kurį sukelia investicijų į transportą bei susisiekimo potencialo įvairinimo trūkumas,

Regioninė politika ir Lisabonos strategija

13. pabrėžia labai didelius skirtumus investicijų į mokslinius tyrimus ir vystymąsi bei 
naujovių diegimo srityse, konstatuoja didelį regionų atotrūkį, kuris ketvirtojoje 
ataskaitoje vertinamas naudojant regiono pajėgumo diegti naujoves rodiklį,

14. pritaria Komisijos nuomonei dėl to, kad sanglaudos politika yra Lisabonos strategijos 
variklis, kadangi ji nukreipia valstybės investicijas į projektus, skatinančius dinamiško ir 
naujovėms palankaus ekonominio pagrindo kūrimą,

15. pastebi, kad 2007–2013 m. laikotarpiu asignavimų paskirstymo sistema 64 proc. 
konvergencijos ir 80 proc. konkurencingumo išteklių nukreips naujovių išlaidoms 
padengti; tai sudarys 55 milijardais eurų daugiau nei ankstesniu laikotarpiu,

16. reikalauja, kad Lisabonos strategija būtų išplėsta, įtraukiant į ją teritorinį aspektą, leisiantį 
atsižvelgti į konkrečiam regionui būdingas savybes ir paskatinti europinį 
bendradarbiavimą bei sukurti novatoriškas veiklos grupes,

17. ragina Komisiją įvertinti asignavimų paskirstymo sistemą bei jos poveikį atotrūkio tarp 
regionų didėjimui, taip pat patikrinti, ar nustatant prioritetus ši sistema neskatina pernelyg
centralizuoto požiūrio (angl. top down approach),

Teritorinė sanglauda: už integruotą požiūrį

18. primena, kad sanglaudos politika turi savo tikslą – teritorinę sanglaudą, kuri išeina už 
Lisabonos strategijos ribų, todėl sanglaudos politika negali teikti pirmenybės jau ir taip 
dinamiškiems regionams, kaip tai atsitiktų griežtai skirstant asignavimus,

19. todėl pabrėžia partnerystės ir realaus įvairių lygių valdymo, jungiančio visus vietos, 
nacionalinius ir Bendrijos lygmenis, nustatant ir įgyvendinant regioninio vystymosi 
tikslus (angl. bottom up approach) įgyvendinimo svarbą,

20. siūlo suteikti prioritetą politikai, skatinančiai tikrą policentrinį teritorinį vystymąsi, 
siekiant sumažinti spaudimą pagrindiniams miestams bei paskatinti kitų miestų augimą,

21. ragina labiau susieti miesto ir kaimo problemas; šiuo požiūriu abejoja dėl atskiro metodo 
taikymo sanglaudai ir kaimo plėtrai, naudojant FEADER, pagrįstumo; džiaugiasi, kad 
kaimo plėtrai skirti asignavimai gali būti padidinti pasitelkiant savanorišką moduliavimą,

22. įspėja dėl politikos sektorizavimo pavojaus ir skatina plėtoti integruotą požiūrį, 
nustatantį, koks pagrindinių sričių – transporto, žemės ūkio, aplinkos apsaugos ir 
energetikos – bendradarbiavimas yra įmanomas,

23. ragina, kad Teritorinė darbotvarkė ir Leipcigo chartija būtų konkrečiai įgyvendinamos 
patvirtinant veiksmų programą, siekiant į visą viešąją, Bendrijos ir nacionalinę politiką 
geriau įtraukti teritorinį aspektą,
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24. džiaugiasi Komisijos paskelbta informacija apie ketinimą 2008 m. viduryje parengti
žaliąją knygą dėl teritorinės sanglaudos ir ragina joje numatyti konkrečius integruoto 
požiūrio įgyvendinimo būdus,

25. todėl pabrėžia Parlamento, atstovaujamo jo Regioninės plėtros komiteto, ir Regionų 
komiteto nenutrūkstamo bendradarbiavimo regioninės politikos ateities klausimais 
svarbą,

Nauji teritoriniai iššūkiai ir Europos Sąjungos biudžetas

26. mano, kad Europos Sąjunga ateityje vis dažniau susidurs su naujais iššūkiais, turinčiais 
didelį teritorinį poveikį, pavyzdžiui, demografinis senėjimas, miestų santalka, migracijos 
srautai, energetikos ir klimato klausimai, prisitaikymas prie pokyčių, susijusių su 
globalizacija,

27. mano, kad demografiniai pokyčiai gali daryti didelį teritorinį poveikį, pavyzdžiui, 
gyventojų mažėjimas tam tikrose teritorijose kartu su miestų santalka arba rezidencinės 
ekonomikos vystymasis, reikalaujantis pastangų išsaugoti visuotinės ekonominės svarbos 
paslaugas,

28. konstatuoja, kad klimato kaita sukels įvairių padarinių, su kuriais kovoti reikės įvairių, 
kiekvienam Europos regionui skirtingų priemonių, 

29. taip pat primena būtinybę patvirtinti pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, įsteigiančio Europos Sąjungos solidarumo fondą (COM(2005)0108), kuris 
būtų geriau pritaikytas ir leistų kovoti su gamtos nelaimėmis, kurios tam tikruose 
regionuose dėl jų geografinės padėties dažnai yra pražūtingos,

30. mano, kad apsirūpinimo energetikos ištekliais bei energijos kainos didėjimo klausimai
gali daryti didelį poveikį teritorijoms, ypač Rytų šalių regionams, dėl didelės jų 
energetinės priklausomybės arba kaimo ir atokiausiems regionams dėl jų priklausomybės 
nuo transporto, kuriam svarbi energijos kaina,

31. mano, kad struktūrinės politikos išsaugojimas po 2013 metų yra tinkamas atsakas šiems 
naujiems iššūkiams ir kad ši politika diferencijuotai turi būti taikoma visoje Europos 
Sąjungos teritorijoje,

32. mano, kad 0,35 proc. Europos Sąjungos BVP nepakaks šiai politikai finansuoti, ragina, 
kad persvarstant finansinę perspektyvą būtų nustatytas biudžetas, būtinas kovoti su 
Europos Sąjungos teritoriniais iššūkiais,

33. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

ĮŽANGA

Sanglauda, kuria siekiama sumažinti Europos regionų ekonominius ir socialinius skirtumus, 
yra pagrindinis Europos Sąjungos tikslas. 

Štai jau daugiau kaip 20 metų regionine politika siekiama darnaus ir tvaraus visos Europos 
Sąjungos vystymosi. Daugiau kaip dvidešimt metų struktūrinių programų ir pokyčių, siekiant 
suvienodinti vis dar labai besiskiriančius regionus ir pagerinti visų Europos Sąjungos žmonių 
gyvenimą. 

Po paskutinės plėtros, kuri iš esmės pakeitė ES teritorinį aspektą, dar labiau būtina atgaivinti 
teritorinės sanglaudos tikslą ne tik siekiant integracijos, bet ir norint įveikti Europą apėmusią 
krizę bei įtikinti piliečius Europos projekto sėkme.

Taigi Europos Parlamentas teigiamai vertina šią pirmąją po 2004 ir 2007 m. plėtros pateiktą 
sanglaudos ataskaitą.

NEPASTEBIMI KONVERGENCIJOS 27 ES VALSTYBĖSE NARĖSE REZULTATAI

Ketvirtosios ataskaitos duomenimis, 2000–2006 m. laikotarpis buvo iš dalies sėkmingas 
konvergencijos nacionaliniu lygmeniu aspektu. 2000–2006 m. pagrindinės sanglaudos 
politikos naudos gavėjos Graikija, Ispanija, Airija ir Portugalija kartu pasiekė įspūdingų 
augimo rezultatų.

Nuo 2000 m. didžiausias augimas buvo užfiksuotas šalyse, kurių BVP vienam gyventojui 
buvo pats mažiausias, kalbant apie perkamąją galią, pvz., Graikijoje arba Portugalijoje, kurių 
BVP 2000–2006 m. atitinkamai augo 2,8 proc. ir 2 proc. O regionų, kurių BVP vienam 
gyventojui buvo mažesnis negu 75 proc. vidutinio ES BVP, skaičius sumažėjo nuo 78 iki 70.

Tačiau dėl itin žemo pradinio BVP vienam gyventojui lygio, nepaisant dinamiško augimo, 
galima pastebėti, kad su didesniais sunkumais susiduria naujosios, o ne senosios valstybės 
narės. Atsižvelgiant į dabartinius augimo tempus, Lenkijai, o ypač Bulgarijai ir Rumunijai, 
veikiausiai prireiks daugiau nei 15 metų, kad BVP vienam gyventojui pasiektų 75 proc. 27 ES 
valstybių narių vidurkio.

Suartėjimas tarp valstybių narių pastaraisiais metais neabejotinai pagerėjo, tačiau valstybių 
narių vystymosi atotrūkis padidėjo. Regioninio ir tarpregioninio atotrūkio didėjimas reiškiasi 
įvairiose srityse, pvz., užimtumo, našumo, pajamų, švietimo lygio, gebėjimo diegti naujoves.

Kai kurie labiausiai išsivystę regionai ima susidurti su labai mažu ar net neigiamu augimu. Iš 
tiesų 1995–2004 m. našumas smuko Italijos, Prancūzijos ir Vokietijos 29 regionuose, o 
užimtumas sumažėjo 16 regionų, ypač rytinėje Vokietijoje, šiaurės rytinėje Prancūzijoje ir 
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šiaurinėje Anglijoje. Šie regionai turės prisitaikyti prie pasaulinės prekybos spaudimo, 
vystydami naujovių ir aukštųjų technologijų ekonomiką. 

Dažnai šie regionai daugiausia susiduria su demografiniais pokyčiais, ypač su gyventojų 
senėjimu. Gyventojų mažėjimas paaštrina ekonomines problemas, kadangi regiono perkamoji 
galia mažėja, o kvalifikuota darbo jėga iš šių regionų išvyksta. Sanglaudos politika turi duoti 
atkirtį šiam didžiuliam iššūkiui, siekiant išlaikyti ES demografinę ir teritorinę pusiausvyrą.

Ataskaitoje taip pat pateikiamas įdomus palyginimas su pagrindiniais pasaulio konkurentais. 
Pasirodo, kad regionų skirtumai, skaičiuojant BVP dalį vienam gyventojui, yra gerokai 
didesni 27 valstybių narių ES nei Jungtinėse Valstijose ar Japonijoje: visose JAV valstijose ir 
40 iš 47 Japonijos regionų BVP dalis vienam gyventojui yra didesnė už vidutinį ES BVP. Tai 
iš dalies galima paaiškinti ES teritorijos ypatybėmis, kur ribotoje erdvėje susitelkusi didelė 
geografinė, kultūrinė įvairovė, bei istorinėmis ypatybėmis, susijusiomis su žemyno padalijimu 
po dviejų pasaulinių karų.  
Kinijos BVP vienam gyventojui sudaro tik vieną penktąją Bendrijos vidurkio, o Indijos – tik 
vieną aštuntąją.

2007–2013 M. FONDŲ ORIENTACIJA Į LISABONOS STRATEGIJĄ

Naujai iki 27 narių išsiplėtusioje Europos Sąjungoje 2007 m. sausio 1 d. prasidėjo naujas 
struktūrinių fondų 2007–2013 m. programavimo laikotarpis. Kadangi numatytas biudžetas dar 
didesnis (308 milijardai eurų visai Europos Sąjungai), naujųjų valstybių narių poreikiams 
reikia didelių investicijų, todėl senosios valstybės narės turi persvarstyti finansavimo 
prioritetus, sumažindamos kai kuriuos biudžetus.

Be integracijos tikslų, 2007–2013 m. programavimo laikotarpis aiškiai prisideda prie naujovių 
ir konkurencingumo politikos skatinimo, kadangi Europos Sąjunga pareiškė sieksianti 
pasivyti kitas galingiausias valstybes (Jungtines Valstijas ir Japoniją) ir skirsianti 3 proc. savo 
BVP moksliniams tyrimams ir plėtrai. 

Ketvirtoji sanglaudos ataskaita parodo, kad egzistuoja didžiuliai investicijų į mokslinius 
tyrimus ir plėtrą skirtumai: nors 27 regionai viršija Barselonos tikslus skirti daugiau negu 
3 proc. BVP moksliniams tyrimams ir plėtrai, tačiau daugiau kaip 100 regionų išlaidos 
moksliniams tyrimams ir plėtrai nesiekia net 1 proc. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad 
mokslinių tyrimų ir plėtros veikla visų pirma telkiasi didmiesčiuose, tačiau kai kurie galingi 
regionai be didelės aglomeracijos rodo, kad aukštas investicijų ir užimtumo lygis mokslinių 
tyrimų ir plėtros srityje nebūtinai yra susijęs su dideliu gyventojų susitelkimu miestuose.

Vykdant persvarstytą Lisabonos strategiją buvo įvesta tikslinio paskirstymo sistema (angl 
earmarking), siekiant finansuoti išlaidas, susijusias su šiuo žingsniu.
Remiantis jau gautomis veiklos programomis, ataskaitoje nurodoma, kad vidutiniškai 64 proc. 
konvergencijai ir 80 proc. konkurencingumui skirtų išteklių bus nukreipta investicijoms pagal 
Lisabonos išlaidas; tai yra apie 210 milijardų eurų, arba 55 milijardais eurų daugiau nei 
ankstesniu laikotarpiu.

Nėra jokios abejonės, kad sanglaudos politika daro akivaizdų konkurencingumo kilimo ir 
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augimo poveikį tam tikroje teritorijoje, pasitelkiant viešojo ir privataus sektoriaus vystymosi 
partnerystes, teritorinį bendradarbiavimą užimtumo, naujovių ir mokslinių tyrimų srityse, kur 
MVĮ gali lengvai bendradarbiauti su universitetais ir vietos vystymosi struktūromis. 

Tačiau jeigu sanglaudos politika turi prisidėti prie naujovių ir mokslinių tyrimų finansavimo 
pagal Lisabonos strategiją, būtinas lankstus fondų perskirstymo metodas, kad būtų užtikrintas 
darnus teritorijų vystymasis. Kitu atveju sanglaudos politikos prilyginimas Lisabonos 
strategijos finansinei priemonei neleistų pasiekti nei sanglaudos politikos, nei Lisabonos 
tikslų. Sanglaudos politika negali būti laikoma paprasta priemone, skirta pasiekti kitus 
sektorių politikos tikslus, tai yra Bendrijos politika, turinti stiprią Europos pridėtinę vertę, kuri 
turi savo egzistavimo priežastį – sanglaudą. 

Atsižvelgiant į prastus įgyvendinimo laikotarpio vidurio apžvalgos rezultatus, taip pat į tai, 
kad ši politika yra labai priklausoma nuo 27 Europos Sąjungos valstybių narių biudžeto, 
sanglaudos politikos pagrindinis tikslas nėra užtikrinti, kad ES turėtų konkurencingiausią 
pasaulyje žiniomis grindžiamą ekonomiką. 

Dėl šios priežasties struktūrinė politika neturi būti padalyta ir suskirstyta pagal tematiką, bet 
turi patekti į bendrą struktūrą su kitomis Europos Sąjungos politikos sritimis bei valstybės 
narės vykdoma valstybės politika. 

Teritorinės darbotvarkės ir Leipcigo chartijos priėmimas ministrų posėdyje 2007 m. gegužės 
24–25 d. Leipcige yra svarbus žingsnis skatinant integruotą požiūrį. Pageidautina, kad jų 
tikslai virstų priimta konkrečia veiksmų programa, siekiant geriau integruoti teritorinį aspektą 
į visą viešąją, Bendrijos ir nacionalinę politiką.

IŠLAIKYTI TERITORINĖS SANGLAUDOS KRYPTĮ

Sanglaudos politikos dėmesys turi būti sutelktas į pagrindinį tikslą – teritorinę sanglaudą, o ne 
į regionus (kaip tai verčia daryti griežtas finansavimo paskirstymas), kur našumo ir užimtumo 
augimo potencialas yra didžiausias, taip rizikuojant atskirti ribotų augimo galimybių, tačiau 
ne mažiau tinkamus konvergencijos tikslo požiūriu regionus.

Ketvirtojoje ataskaitoje apžvelgiama 27 ES valstybių narių teritorinės sanglaudos padėtis ir 
konstatuojamas didelis ekonominės veiklos susitelkimas sostinėse. Todėl 2004 m. sostinių 
regionai sukūrė vidutiniškai 32 proc. jų šalių BVP, nors juose gyvena tik 22 proc. gyventojų. 
Šis reiškinys dar akivaizdesnis ir labai sparčiai plečiasi naujosiose valstybėse narėse.

Ataskaitoje analizuojamas teritorijų vystymasis vietos lygmeniu, kur urbanizacijos veiksnys 
griauna demografinę pusiausvyrą, sukeldamas ryškias priemiesčių tendencijas Europos 
miestuose bei gyventojų mažėjimą kaimo vietovėse. Jei valstybės politika nesikeis, šie 
teritoriniai skirtumai ateityje gali tik didėti.

Europos teritorinio planavimo stebėjimo tinklo (pranc. ORATE) tyrimas „Teritorijos 
virsmai“1 šiuo požiūriu yra labai svarbus. 

                                               
1 „Teritorijos virsmai 2030 m. Teritoriniai Europos scenarijai“, ESPON 2006 m.
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Jis leidžia palyginti du ilgalaikio vystymosi scenarijus. 
Scenarijus, nukreiptas vien tik į konkurencingumą, lemtų didesnį ekonomikos ir naujų 
technologijų augimą, tačiau sukeltų didesnes aplinkos apsaugos ir socialines išlaidas, kurios 
ilgalaikėje perspektyvoje galėtų turėti neigiamą įtaką ekonominiams ir socialiniams 
pajėgumams. 

Priešingu atveju scenarijus, nukreiptas į sanglaudą, leidžia sukurti platesnį modelį 
patrauklumo potencialo bei didmiesčio erdvių poliarizacijos požiūriu. Daugelis pajėgių 
integracijos zonų gali būti kuriamos tiek Europos centre, tiek ir mažiau ar daugiau nutolusiose 
vietovėse. 
Toks policentrinio vystymosi modelis, žinoma, leidžia pasiekti mažesnį ekonominį augimą 
nei pirmasis scenarijus, tačiau šis augimas yra geriau geografiškai paskirstytas, o tai padeda 
išvengti gyventojų konfliktų susitelkimo ribotoje teritorijoje bei socialinio ir aplinkos 
spaudimo. 

Todėl būtina dar veiksmingiau nukreipti išlaidas į projektus, gerinančius visos teritorijos 
patrauklumą. Nereikia pamiršti, kad didelis Europos pranašumas, kalbant apie 
konkurencingumą, yra jos įvairovė.

Jei siekiama darnaus ir tvaraus vystymosi, atsižvelgiant į tinkamai nustatytus teritorinius 
poreikius negalima to ignoruoti. Todėl Europos Sąjungos regioninė politika turi būti vykdoma 
remiantis glaudžia partneryste su regionų veikėjais bei koordinuojant su kitomis nacionalinės 
ir Europos politikos sritimis. Šiuo požiūriu reikėtų įvertinti, ar Komisijos įgyvendinta 
struktūra: Bendrijos strateginės gairės – nacionalinės strateginės koncepcijos – veiksmų 
programos – yra tinkamiausia realiam daugiaplaniam valdymui ir geram teritorinių poreikių 
nustatymui.

NAUJI TERITORINIAI IŠŠŪKIAI IR ES BIUDŽETAS

Kaip nurodyta ketvirtojoje ataskaitoje, ES regioniniai ir tarpregioniniai skirtumai yra didesni 
nei Jungtinių Valstijų ar Japonijos. Net jei beveik vienu metu įvykęs naujųjų 12 valstybių 
narių priėmimas šiek tiek sujaukė statistiką, teritoriniai iššūkiai, kuriuos būtina įveikti, yra 
didžiuliai, nesvarbu ar tai būtų ekonominis bei technologijų vystymasis, jų prieinamumas, ar 
gyvenimo kokybė. 

Prie viso to dar prisideda nauji iššūkiai, padidėsiantys artimiausiais metais: miestų santalka, 
kelianti per didelio susitelkimo problemas ir socialinės ir kultūrinės integracijos klausimus 
miestuose; demografiniai pokyčiai, visų pirma pasireiškiantys gyventojų senėjimu; migracijos 
srautai; globalizacijos tąsa ir žemės ūkio produktų poreikio didėjimas; klimato kaita, 
pasireiškianti didesne gamtos nelaimių tikimybe tam tikrose vietovėse bei energijos kainos 
didėjimu.

Šie nauji iššūkiai lemia naują požiūrį į teritorinę sanglaudą, rodantį būtinybę išsaugoti 
struktūrinę politiką ir po 2013 m. Todėl būtina nesutelkti viso dėmesio į naująsias valstybes 
nares, kadangi šie iššūkiai yra labai svarbūs ir 15 ES valstybių narių, be to, jie reikalauja 
platesnio požiūrio nei Lisabonos strategija. 
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Be to, ketvirtosios ataskaitos išvados dėl būsimų sanglaudos politikos iššūkių patvirtina, kad 
greta BVP vienam gyventojui būtina parengti naujus rodiklius, kurie geriau apibrėžtų 
teritorines kiekvieno regiono realijas ir jau pasiektos sanglaudos lygį.

Būtina, kad į struktūrinę politiką būtų įtraukti šie nauji iššūkiai ir jiems būtų skiriami reikiami 
ištekliai, kadangi teritorinės sanglaudos lygis vis labiau priklausys nuo šių iššūkių lemiamo 
teritorinio poveikio bei to, kaip į juos bus atsižvelgiama viešojoje politikoje. 

Reikia pabrėžti aiškiai augantį tam tikrų šalių, pvz., Kinijos ir Rusijos, dėmesį ES sanglaudos 
politikai, kaip priemonei užtikrinti darnią regionų plėtrą.

Pastarajai šiuo metu skiriama apie vieną trečdalį ES 2008 m. biudžeto, ir jos biudžeto išlaidų 
eilutė bus didžiausia. 

Be to, nepaisantį plėtros ir naujų teritorinių iššūkių, fondų dydis, palyginti su ES BVP, 
mažėja. Komisija prognozuoja, kad 2013 m. sanglaudos išlaidos sudarys ne daugiau kaip 
0,35 proc. BVP, o tai atitiktų 1990 m. pradžios lygį.

Žinoma, yra bandymų sanglaudos politiką iš naujo nacionalizuoti, į tai kai kurios valstybės 
narės labai jautriai reaguoja, visų pirma dėl Bendrijos politikos apskaitos metodo. Tai matyti 
iš ketvirtosios sanglaudos ataskaitos, nes struktūrinių programų pridėtinė vertė pasako 
daugiau už visus skaičius.

Atliekant ES 2008–2009 m. biudžeto būklės patikrą į sanglaudos politiką turi būti atkreiptas 
dėmesys atsižvelgiant į jos indėlį į Europos integraciją, o ne kaip į paprastą perskirstymo 
priemonę, nes kitaip gali kilti pavojus pačiai Europos Sąjungos struktūrai.

Todėl pranešėja džiaugiasi, kad gegužės mėnesį buvo patvirtinta Teritorinė darbotvarkė, kuri 
yra būtina siekiant Tarybai ir kiekvienai ES pirmininkaujančiai šaliai parodyti teritorinės 
sanglaudos politikos prioritetą.

IŠVADA

Ateityje iki, o ypač po 2013 metų ilgalaikė ir dinamiška regioninė politika Europos Sąjungai 
bus reikalinga:

– norint pasiekti naujųjų valstybių narių konvergenciją, 
taip pat teritorinę pusiausvyrą visoje Europoje;

– siekiant veiksmingai talkinti Lisabonos (ir Geteborgo) strategijai,
taip pat atsverti perdėtą „lisabonizaciją“, kuri būtų naujų atotrūkių priežastis;

– siekiant padėti sektorių politikai,
tačiau pirmiausia užtikrinti integruotą Europos Sąjungos politikos požiūrį;

– siekiant paskatinti europiečius prisidėti prie Europos Sąjungos kūrimo
bei užkirsti kelią kritinėms situacijoms arba dalyvauti jas sprendžiant;
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– siekiant sumažinti didžiausias Europos Sąjungos struktūrines kliūtis (atokiausi regionai, 
salos, kalnų sritys, labai į Šiaurę nutolę regionai ir kt.)
bei kovoti su didžiausiais naujais iššūkiais: klimatas, energija ir tvarus vystymasis, 
demografija, miestų plėtra ir kt.,

– siekiant skatinti daugialygį (nuo Europos iki regionų) valdymą,
plėtoti regioninį, tarpvalstybinį ir tarptautinį bendradarbiavimą bei teritorinę sanglaudą 
padaryti prioritetiniu Bendrijos tikslu.
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