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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl struktūrinių fondų reglamento įgyvendinimo 2007–2013 m. Derybų dėl nacionalinių 
sanglaudos strategijų ir veiklos programų rezultatai
(2008/2183(INI))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Europos bendrijos steigimo sutartį,

 atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl derybų dėl sanglaudos politikos strategijų ir 
programų 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu rezultatų (COM(2008)0301), 
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 fondo1 (toliau – pagrindinis reglamentas dėl ERPF, ESF ir Sanglaudos fondo), 

 atsižvelgdamas į 2006 m. spalio 6 d. Tarybos sprendimą 2006/702/EB dėl Bendrijos 
sanglaudos politikos strateginių gairių2 (toliau – strateginės sanglaudos politikos gairės),

 atsižvelgdamas į derybų dėl sanglaudos politikos strategijų ir programų 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpiu rezultatus – valstybių narių duomenų suvestines,

 atsižvelgdamas į Ketvirtąją ekonominės ir socialinės sanglaudos ataskaitą 
(COM(2007)0273) (toliau – ketvirtoji sanglaudos ataskaita),

 atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) 
Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, 
Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, tam tikras finansų valdymo nuostatas 
(COM(2008)0803),

 atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies 
keičiančio Reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo 
nuostatas dėl investicijų į energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančiosios energijos 
naudojimą būstuose tinkamumo finansuoti (COM(2008)0838),

 atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies 
keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1081/2006 dėl Europos socialinio fondo, į jį įtraukiant 
naujus iš ESF tinkamų finansuoti išlaidų tipus,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos 45 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą (A6-0000/2008),

A. kadangi Komisija paskelbė komunikatą, pagrįstą derybų su valstybėmis narėmis dėl 
nacionalinių bendrųjų strategijų ir veiklos programų rezultatais,

                                               
1  OL L 210, 2006 7 31, p. 25.
2  OL L 291, 2006 10 21, p. 11.
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B. kadangi pagal Sutarties 158 straipsnį, siekdama stiprinti savo ekonominę ir socialinę 
sanglaudą, Bendrija siekia mažinti įvairių regionų plėtros lygio skirtumus ir 
nepalankiausias sąlygas turinčių regionų ar salų atsilikimą,

C. kadangi po pastarųjų dviejų ES plėtros etapų labai padidėjo regionų plėtros lygio 
skirtumai Bendrijoje, į kuriuos reikia tinkamai reaguoti, kad būtų skatinama darni, 
subalansuota ir tvari plėtra,

D. kadangi 2006 m. spalio mėn. Taryba priėmė minėtąsias strategines sanglaudos politikos 
gaires kaip orientacinę sistemą valstybėms narėms nacionalinėms bendrosioms 
strategijoms ir veiklos programoms 2007–2013 m. laikotarpiui rengti,

E. kadangi strateginėse sanglaudos politikos gairėse nustatyti trys prioritetai yra susiję su 
siekiu padaryti Europą ir jos regionus patrauklesnius investuoti ir dirbti, gerinti žinias ir 
didinti inovacijas, skatinančias augti ekonomiką ir kurti daugiau bei geresnių darbo vietų,

F. kadangi perkėlus šiuos prioritetus į veiklos programas, regionai turėtų sugebėti spręsti 
globalizacijos, tvarios plėtros, struktūrinių, demografinių pokyčių ir klimato kaitos 
keliamus iššūkius,

G. kadangi yra dideli skirtumai tarp būdų, kuriais valstybės narės įgyvendino minėtuosius 
prioritetus savo veiklos programose, atsižvelgdamos į tai, koks regiono plėtros, 
sanglaudos ar regionų konkurencingumo bei užimtumo tikslas taikytinas tam tikram 
regionui,

H. kadangi pagrindiniame reglamente dėl ERPF, ESF ir Sanglaudos fondo buvo 
reikalaujama, kad valstybės narės 60 % visų išlaidų sanglaudos tikslui siekti ir 75 % 
išlaidų regionų konkurencingumo bei užimtumo tikslui siekti skirtų prioritetams, 
susijusiems su Lisabonos strategija,

I. kadangi geras valdymas ir partnerystės principo taikymas, kartu su tinkamais 
instituciniais ir administraciniais pajėgumais, yra svarbiausi siekiant sėkmingai 
įgyvendinti sanglaudos politiką, 

J. kadangi sanglaudos politika turi būti pakankamai reikšminga ir lanksti, kad galėtų svariai 
prisidėti prie ES pastangų neutralizuoti dabartinės pasaulio ekonominės krizės poveikį,

1. pripažįsta visų valstybių narių pastangas įtraukiant strateginėse sanglaudos politikos 
gairėse nustatytus tris prioritetus, atitinkančius Lisabonos strategijos tikslus, į savo 
veiklos programas;

Regionų plėtros lygio skirtumų švelninimas

2. atkreipia dėmesį į valstybių narių pasiryžimą spręsti specifinius teritorinius klausimus, 
kylančius dėl jų geografinės padėties ir ekonominės bei institucinės plėtros, rengiant 
strategijas, skirtas mažinti pusiausvyros regionuose ir tarp regionų sutrikimus; dėl minėtų 
aplinkybių pabrėžia, kad regionų plėtros lygių skirtumų mažinimas išlieka esminiu ES 
regioninės politikos tikslu;
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Sanglaudos politika padeda siekti Lisabonos darbotvarkės tikslų

3. vertina nacionalinių institucijų dedamas pastangas užtikrinti, kad su Lisabonos 
darbotvarke susijusioms išlaidoms konvergencijos tikslo regionuose vidutiniškai skiriama 
65 % lėšų, regioninio konkurencingumo ir užimtumo tikslo regionuose – 82 % lėšų, o tai 
iš tiesų daugiau, negu prašyta iš pradžių;

4. ragina regionus siekti Lisabonos tikslų nuodugniai ir veiksmingai įgyvendinant savo 
veiklos programas; taip pat ragina Komisiją atidžiai stebėti jų įgyvendinimą, kad būtų 
užtikrintas tikslų perkėlimas į praktiką, ir informuoti Parlamentą apie pasitaikančias 
problemas;

Globalizacijos ir struktūrinių pokyčių klausimų sprendimas

5. vertina faktą, kad visos valstybės narės skyrė didelę savo visų finansinių asignavimų dalį 
investicijoms į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą (MTTP) bei inovacijas, 
kurdamos žiniomis grindžiamą paslaugų ekonomiką ir skatindamos verslumą bei paramos 
verslui paslaugas, taip pat padėdamos bendrovėms ir darbuotojams prisitaikyti prie naujų 
sąlygų; pažymi, kad daugumoje ES konvergencijos regionų didelė problema tebėra 
susisiekimo užtikrinimas, nes juose per menkai išvystyta transporto infrastruktūra;

Demografiniai pokyčiai ir įtraukesnės darbo rinkos

6. sveikina valstybes nares, kad jos siekia savo programose, finansuojamose Europos 
socialinio fondo, suteikti prioritetą investicijoms, skirtoms didinti darbuotojų aktyvumą ir 
tobulinti jų įgūdžius, taip pat kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi;

Tvaraus vystymosi, klimato kaitos ir energetikos uždavinių sprendimas

7. mano, kad priemonės, skirtos apsaugoti aplinką, kovoti su klimato kaita ir skatinti 
energijos naudojimo efektyvumą, turėtų būti įtrauktos į visas veiklos programas, ir 
vertina valstybių narių indėlį į šių klausimų sprendimą skiriant jiems apie trečdalį viso 
sanglaudos politikos biudžeto; tačiau mano, kad specialūs asignavimai kovai su klimato 
kaita ir energijos efektyvumo skatinimą yra nepakankami realiems poreikiams tenkinti;

8. pažymi, kad labai skiriasi būdas, kuriuo 15 senųjų ir 12 naujųjų ES valstybių narių skiria 
lėšas šiems klausimams spręsti, ir pripažįsta, jog naujosios valstybės narės turėtų skirti 
didelius išteklius, kad pasiektų vidutinį ES aplinkos apsaugos lygį – tai minimumas, 
reikalingas tvariai plėtrai užtikrinti;

Intensyvesnis daugiapakopis valdymas ir partnerystė

9. mano, kad daugiapakopis valdymas ir partnerystės principas yra esminiai veiklos 
programų teisinio pagrįstumo, skaidrumo ir veiksmingumo elementai jų programavimo 
etapu, ypač įgyvendinimo proceso metu; todėl džiaugiasi pastangomis, dedamomis visų 
valstybių narių, atsižvelgiant į savo konkrečią institucinę sąrangą ir tradicijas, sustiprinti
partnerystės principą savo dabartinio laikotarpio programose, laikantis pagrindinio 
reglamento dėl ERPF, ESF ir Sanglaudos fondo 11 straipsnio; ypač naujosioms 
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valstybėms narėms, kurios neturi daug patirties kurti veiksmingas partnerystes, 
rekomenduoja sistemingai pabrėžti partnerystės principą įgyvendinant veiklos programas;

Institucinių gebėjimų stiprinimas

10. vertina gerėjantį institucinių ir administracinių gebėjimų stiprinimo svarbos veiksmingam 
viešosios politikos įgyvendinimui ir ES lėšų valdymui suvokimą; ragina kuo labiau 
stengtis visuose konvergencijos regionuose stiprinti institucinius gebėjimus ir didinti
valstybinės valdžios institucijų profesionalumą;

Sėkmingai vykdomos politikos integravimas į visas sritis, žinių tobulinimas ir gerosios 
patirties sklaida

11. ypač vertina tai, kad naujosios valstybės narės įtraukė Bendrijos iniciatyvų URBAN ir 
EQUAL rezultatus į 2007–2013 m. laikotarpio veiklos programas; pritaria valstybių narių 
pastangoms taikyti integruotus planus tvariai miestų plėtrai, nes miestai ir didmiesčiai yra 
pramonės centrai, atsakingi už ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą; be to, mano, 
kad reikėtų panaudoti visą Europos teritorinio bendradarbiavimo programų potencialą 
spartinant plėtrą ir skatinant augimą; 

Išvados

12. mano, kad negalima vertinti būdo, kurį valstybės narės, nusprendusios įgyvendinti 
strateginėse sanglaudos politikos gairėse nustatytą struktūrą, pasirinko rengdamos savo 
nacionalines bendrąsias strategijas ir veiklos programas; vertina, kad visos valstybės 
narės visuose etapuose itin stengėsi siekdamos įgyvendinti sanglaudos politikos 
prioritetus, atsižvelgdamos į savo konkrečius poreikius ir apribojimus;

13. ragina valstybes nares tobulinti procedūras, kurias jos taiko užtikrindamos, kad 
įgyvendinant sanglaudos politiką būtų taikomas iki galo užbaigtas integruotas požiūris, 
taip užtikrinant, kad bus tinkamai atsižvelgta į visus konkrečios veiklos programos 
aspektus;

14. ragina Komisiją dėti pastangas užtikrinant, kad valstybės narės įdiegtų veiksmingas 
kontrolės sistemas, leidžiančias finansinėmis priemonėmis patikimai tvarkyti Bendrijos
lėšas;

15. pažymi, kad dėl dabartinės pasaulio ekonominės krizės visose valstybėse narėse susidarė 
naujos aplinkybės, kurios reikalauja iš naujo įvertinti ir galbūt persvarstyti investicijų 
prioritetus; džiaugiasi minėtais Komisijos pasiūlymais iš dalies keisti reglamentus, 
siekiant patenkinti ES poreikius šiomis išskirtinėmis aplinkybėmis, ir dar kartą pabrėžia
savo požiūrį, kad sanglaudos politika atlieka pagrindinį vaidmenį atkuriant ekonomiką 
visoje ES teritorijoje; todėl atmeta bet kokius bandymus renacionalizuoti politiką; 

o

o o
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16. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

Daugelyje Europos politikos sričių įgyvendinimo ataskaitos apsiriboja Europos Sąjungos 
teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę teisiniu auditu. Tai dažnai daroma tikrinant 
atitinkamus teisės aktus ir ataskaitoje aprašomas valstybes nares. Struktūrinių fondų atveju 
šiuo metu tokio metodo taikyti neįmanoma, nes šią sritį reglamentuojantys teisės aktai yra 
arba tiesiogiai taikomi reglamentai, arba jiems taikoma pritarimo procedūra1. Europos 
Komisijos priimtos įgyvendinimo priemonės – Komisijos sprendimai – nėra teikiami nei 
Parlamentui, nei Tarybai. Tačiau ši padėtis gali pasikeisti, kai įsigalios Lisabonos sutartis arba 
jos atitikmuo.

Bendrosios aplinkybės

Visą šią kadenciją, sutardamas su Europos Komisija bei Taryba, Europos Parlamentas pabrėžė 
būtinybę didžiąją dalį regioninės plėtros lėšų investuoti į veiklą, padedančią toms valstybėms 
narėms ir regionams, kurie atsilieka ekonominės, socialinės ir aplinkos plėtros srityje. Tačiau 
Parlamentas ne mažesnę reikšmę teikė užtikrinimui, kad lėšos taip pat bus skiriamos padėti 
visiems Europos regionams, ypač geriau išsivysčiusiems, finansuoti mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros veiklą, kurti aukštosiomis technologijomis pagrįstą paslaugų 
ekonomiką, paramos verslui paslaugas, kad Europos Sąjunga pasiektų ryžtingus tikslus, 
nustatytus Lisabonos ir Geteborgo darbovarkėse. Parlamento nuomone, būtų buvę netikslinga, 
vykdant veiksmus pagal šią politiką, apsiriboti skurdesnėmis valstybėmis narėmis. Regioninės 
plėtros politika yra tokia politikos sritis, kurios rezultatus tiesiogiai mato ir jaučia kiekvienas 
Europos pilietis, todėl ji turi būti vykdoma be išimties visose valstybėse narėse – tuomet ji bus 
sėkminga.

Atsižvelgdamas į tai, Parlamentas penkerių metų laikotarpiui nustatė strateginius 
veiksmus, kurie, kaip jis pageidauja, turi būti įgyvendinti valstybėse narėse. Tarp jų yra tokie 
veiksmai:

 priemonės miesto aplinkai gerinti, ypač atkreipiant dėmesį į miesto transportą ir 
priemones kovoti su CO2 emisija, į nežabotos miestų plėtros kontrolę ir gerų įperkamų
gyvenamuosius būstų bei atvirų erdvių buvimą;

 priemonės policentrinei plėtrai užtikrinti;
 priemonės gyvenimo sąlygoms gerinti ir mažumų grupėms integruoti, ypač kreipiant 

dėmesį į romus;
 priemonės gerosios praktikos sklaidai ir mainams užtikrinti;
 priemonės vietos ekonomikai ir aplinkai prisitaikyti, kad jos galėtų spręsti klimato 

kaitos keliamus iššūkius;
 sistemingas integruoto požiūrio į strateginį planavimą ir projektų įgyvendinimą 

priėmimas bei įgyvendinimas;
 privačiojo sektoriaus skatinimas dalyvauti įgyvendinant projektus, viešojo ir 

privačiojo sektorių partnerystės svarba;
                                               
1 Žr. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1083/2006, nustatantį bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros 
fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999
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 svarbus regioninių ir vietos valdžios institucijų vaidmuo sudarant ir rengiant 
nacionalines bendrąsias strategijas.

Tokios ataskaitos tikslas yra parodyti būdą, kaip valstybės narės suprato ir laikėsi 2006 m. 
Bendrijos strateginių sanglaudos politikos gairių, sudarydamos savo nacionalines bendrąsias 
strategijas ir susijusias veiklos programas, pritaikytas jų konkretiems apribojimams ir 
reikalavimams.

Dar tik prasidėjo strategijų ir veiklos programų įgyvendinimas 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiu. Europos Komisija veiklos programų patvirtinimo procedūrą baigė 2008 m. 
birželio mėn., todėl tik dabar nauji projektai įgauna pavidalą. Turi praeiti ne mažiau kaip 
metai, kol bus galima įvertinti realią jų įgyvendinimo pažangą. Todėl tokios ataskaitos 
taikymo sritis bus neišvengiamai ribota ir ja siekiama nustatyti, kaip ir kokiu mastu valstybės 
narės ir regionai atsižvelgė į Bendrijos prioritetus, nustatytus strateginėse sanglaudos politikos 
gairėse, rengdami ir sudarydami veiklos programas, kurios valdo regioninės plėtros politikos 
įgyvendinimą per visą programavimo laikotarpį. Realų paties veiklos programų įgyvendinimo 
tyrimą bus galima atlikti tik tada, kai valstybės narės pateiks savo ataskaitas su informacija 
apie programų, bendrai finansuojamų iš fondų lėšų, indėlį į sanglaudos politikos tikslų 
įgyvendinimą, fondų tikslų įvykdymą, prioritetų, išsamiai aprašytų Bendrijos strateginėse 
sanglaudos politikos gairėse, įgyvendinimą ir ataskaitą, kaip buvo siekiama skatinti 
konkurencingumą ir darbo vietų kūrimą, kaip reikalaujama bendrojo reglamento 29 
straipsnyje.

Europos Komisijos komunikatas dėl  derybų dėl sanglaudos politikos strategijų ir programų 
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu rezultatų leidžia mums suprasti, kaip nauja 
regioninės sanglaudos politikos programų karta panaudos 347 mlrd. EUR1, kurie buvo skirti 
politikai septynerių metų laikotarpiui.

Pagrindinių aspektų vertinimas

Laikantis pagrindinio solidarumo principo, kuris yra sanglaudos politikos kertinis akmuo, 
svarbiausias tikslas išlieka „sumažinti gyvenimo sąlygų ir atsiveriančių galimybių skirtumus 
tarp valstybių narių, regionų ir gyventojų ir siekis skatinti ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą kaip atsvarą pasaulio ekonomikai.“2

Vis dėlto bendra 2007–2013 m. programavimo laikotarpio politikos strategija rodo, kad visos 
valstybės narės, įskaitant tas, kurios į ES įstojo neseniai, darniai pasistengė intensyvinti 
politiką ir investicijas siekdamos Lisabonos ir Geteborgo tikslų. Todėl matome, kad 
konvergencijos tikslo regionuose vidutiniškai skirta 65 % lėšų, o regioninio konkurencingumo 
tikslo regionuose ir šalyse – 82 % lėšų (70 % visų lėšų) Lisabonos strategijos prioritetams. Iš 
tiesų tie asignavimai yra didesni, nei iš pradžių reikalauta bendrojo reglamento 9 straipsnyje 
(60 % išlaidų pagal konvergencijos tikslą ir 75 % išlaidų pagal regioninio konkurencingumo ir 
užimtumo tikslą). Tai rodo, kad pripažįstamas faktas, jog politika, susijusi su Lisabonos 
strategija, pasižymi potencialu užtikrinti sąlyginį pranašumą Europos ekonomikai vis 
                                               
1 Dabar tai antra pagal dydį Bendrijos biudžeto eilutė.
2 Šaltinis: Europos Komisijos komunikatas COM(2008)301 galutinis
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globalesnėje aplinkoje ir kad mažiau išsivysčiusios šalys ir regionai akivaizdžiai įsipareigoja 
siekti jos tikslų, nes jie suprato, jog visų svarbiausia yra spręsti konkurencingumo, inovacijų ir 
dinamiškumo problemas.

Mūsų ekonomikos, net gyvensenos, pritaikymas norint atremti globalizacijos ir klimato kaitos
iššūkius – tai būtinybė, kuri padarys poveikį regioninės plėtros politikai artimiausioje ateityje. 
Pažangai šiose srityse pasiekti reikia išteklių, skirtų moksliniams tyrimams ir inovacijoms, 
verslumui, energijos naudojimo efektyvumui, ir specialių lėšų, skirtų kovai su klimato kaitos 
padariniais. Pranešėjui buvo malonu pažymėti, kad daugiau kaip 100 mlrd. EUR bus 
investuota į aplinkos apsaugą, bet sykiu jis mano, kad asignavimai, viena vertus, energijos 
naudojimo efektyvumui ir atsinaujinantiems energijos šaltiniams (9 mlrd. EUR) ir, antra 
vertus, priemonėms kovai su klimato kaita (48 mlrd. EUR) yra mažesni už būtinus. Tuo metu, 
kai planetoje jau sutriko pusiausvyra ir ištisi pasaulio regionai kenčia nuo netikėtų potvynių ir 
didėjančios sausros, pažanga, padaryta per šiuos kritinius septynerius metus, ne tik nulems 
mūsų visų ateitį, bet ir tai, kuris ekonominis regionas valdys naujas XXI a. pramonės šakas ir 
atsirandančią ekonominę veiklą.

Kiti svarbūs klausimai, sprendžiami ataskaitoje, remiantis sanglaudos politikos prioritetais, 
susiję su priemonėmis, skirtomis

 didinti užimtumo lygį;
 skatinti lankstesnę darbo rinką;
 skatintini socialiai integruotą visuomenę ir naikinti skurdą;
 pabrėžti gero valdymo ir (jei reikia) stipresnių institucinių gebėjimų būtinybę 

įgyvendinant veiklos programas;
 į visas sritis integruoti sėkmingas Bendrijos iniciatyvas;
 kurti žiniomis grįstą visuomenę ir keistis gerąja patirtimi.

Išvados 

Pasitvirtino pranešėjo daroma prielaida – būtent, kad visos valstybės narės, sudarydamos 
veiklos programas ir derybose dėl jų, atsižvelgė į pagrindinius sanglaudos politikos 
prioritetus. Aišku, visos valstybės narės rėmėsi Bendrijos tikslais, kuriuos jos perkėlė į savo 
prioritetų sąrašą, atsižvelgdamos į apribojimus, nulemtus jų konkrečios ekonominės ir 
teritorinės plėtros lygio.

Šis pranešimas parengtas precedento neturinčios ekonominės suirutės metu. Milijonai 
Europos mokesčių mokėtojų buvo paprašyti sumokėti milijardus eurų, kuriais iš naujo 
finansuojamos Europos pinigų sistemos, Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, 
Vokietijoje ir Italijoje jau vyksta arba artėja nuosmukis. Nors pranešėjas šiame pranešime 
neketina aptarinėti didžiosios ekonominės krizės, jis norėtų pritarti teisės aktų sistemos 
pakeitimui, siekiant užtikrinti, kad sanglaudos politika būtų galinga priemonė, galinti 
paskatinti nuolatinę, subalansuotą tvarią plėtrą net netikėtų ekonominių sukrėtimų metu. 
Europos Komisija pateikė pasiūlymus Parlamentui, kuriais ketina suteikti sanglaudos politikai 
priemones, padėsiančias jai atlikti pagrindinį vaidmenį stengiantis Europai atremti šį 
beprecedentį iššūkį, ir, be abejonės, poreikiams bus pritaikyti metodai, programos ir taisyklės. 
Todėl yra dar svarbiau išsamiai išnagrinėti, kas buvo suplanuota, ką valstybės narės ir 
regionai nurodė kaip jų pagrindinį prioritetą atsižvelgdami į sąlygas, vyravusias šio 
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programavimo laikotarpio pradžioje, ir patikrinti, ar (ir kaip) Europos Sąjungos veiksmai 
atitinka tikrovę. 

Dėl to, kad Europos Sąjungos gyventojai telkiasi miestų aglomeracijose, ir todėl, kad miestai 
ir didmiesčiai užima pagrindinę vietą Europos Sąjungos ekonominėje veikloje, veiklos 
programų, įgyvendinamų 2007–2013 m. laikotarpiu, su miestais susijęs aspektas yra itin 
svarbus ES strategijai siekti Lisabonos ir Geteborgo tikslų. Lapkričio 14 d. darbiniame 
dokumente Komisija teigia, kad daugiau kaip pusėje ERPF programų, ištirtų ataskaitiniu 
laikotarpiu, buvo su miestais susijęs aspektas. Veiklos programos, skirtos miestų 
senamiesčiams restauruoti, energijai taupyti, veiksmingai energiją naudojančioms ir švarioms 
miesto transporto sistemoms kurti, sykiu apsaugos ir pagerins aplinką bei stimuliuos 
ekonominę veiklą ir darbo vietų kūrimą. Mes visi suvokiame, kad postindustrinė revoliucija 
neišvengiama, kad ji lėmė tam tikrus suvaržymus ir sunkumus, bet turi ir pranašumų ir atvėrė 
tam tikrų galimybių. Svarbu įžvelgti šių sunkumų teigiamus aspektus ir įtraukti juos į visus 
veiklos programų įgyvendinimo aspektus, kad mūsų Europos Sąjungos ekonominė ir socialinė 
struktūra būtų pranašesnė.

Žinoma, moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra gali atverti duris naujoms technologijoms, 
galinčioms panaudoti atsinaujinančius gamtos išteklius ir gaminti netaršią energiją bei suteikti 
mums priemones, padedančias išsaugoti ir pagerinti gyvenimo kokybę bei iš esmės pagerinti 
ES, kaip pasaulio ekonomikos ir politikos lyderės, padėtį.

Šių dienų įvykiai pasaulyje pabrėžia veiksmingų kontrolės sistemų būtinybę kuo labiau 
apsaugant viešąsias išlaidas nuo sukčiavimo ir piktnaudžiavimo. Reputacija, kurią 
pastarosiomis savaitėmis įgijo finansų pasaulis, parodo, kad Europos lėšos turi būti tvarkomos
aiškiai ir skaidriai. Tačiau būtų klaida suvaržyti procedūras ir metodus, taip dar labiau 
sulėtinant ir taip jau griozdišką sistemą. Visos suinteresuotosios šalys pripažino, kad reikia 
supaprastinti procedūras ir paspartinti įgyvendinimą, o Parlamentas šiuo metu nagrinėja 
Europos Komisijos teisės aktų pasiūlymus ir komunikatus, keičiančius daugelio teisės aktų 
nuostatas, aiškiai siekiant supaprastinti ir paspartinti sanglaudos politikos įgyvendinimą. 
Tikėkimės, kad mums pavyks.
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