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1. Europos Sąjungos sanglaudos politikos po 2013 m. teis÷s aktų rinkinys (5 reglamentai) 
- Pirmininkaujančios valstyb÷s nar÷s pažangos ataskaitos pristatymas 

18097/11  
- Politiniai debatai 

18099/11  
Į pradžią 
 
ATASKAITOS VIETA 
Briuselis, 2011 m. gruodžio 16 d.  
 
Reng÷: Lina Marcinkut÷, Finansų ministerijos ES struktūrin÷s paramos valdymo departamento ES 
sanglaudos politikos skyriaus ved÷jo pavaduotoja 
 
PIRM: prieš pradedant pos÷dį sveikina Kroatiją d÷l pri÷mimo į ES. 
 
HR: pasidžiaug÷ galimybe dalyvauti šiame unikaliame ir svarbiame susitikime. Teigia, kad dalyvavimas 
įgyvendinant ES sanglaudos politiką yra iššūkis, bet ir tuo pačiu didžiul÷ galimyb÷.  
 
PIRM: ES sanglaudos politikos matomumo didinimas surengiant  formalų už ES sanglaudos politiką 
atsakingų ministrų susitikimą Bendrųjų reikalų tarybos r÷muose buvo iš anksto deklaruotas kaip vienas 
iš Lenkijos pirmininkavimo prioritetų ES sanglaudos politikos srityje. Svarbu, kad susitinkama būtent 
šiuo metu, kuomet yra priimami svarbūs sprendimai, nuo kurių priklausys ES ateitis, geb÷jimas 
susidoroti su krize ir atgaivinti ekonomiką. Siekiant finansinio stabilumo reikia investuoti į sritis, kurios 
leistų sustiprinti ES konkurencingumą ir išnaudoti ES augimo potencialą, kurio dabar labai reikia. Šiuo 
požiūriu ES sanglaudos politika yra ypatingos svarbos ES investicijų politika, tod÷l svarbu kartu su 
COM, kitais partneriais parengti kaip galima labiau veiksmingesnį, efektyvesni ir integruotesnį šios 
politikos ateities paketą. Šiandien bus tęsiamos diskusijos, vykusios neformaliame ministrų, atsakingų 
už ES sanglaudos politikos, susitikime Poznan÷je, lapkričio 24–25 d. Diskusijoms PIRM pareng÷ 
Pažangos ataskaitą ir klausimyną. Pažangos ataskaita atspindi diskusijų d÷l ES sanglaudos politikos 
teis÷s aktų paketo rezultatus. Šios diskusijos vyko keturiais tematiniais blokais: strateginis 
programavimas, tematin÷ koncentracija, išankstin÷s (angl. ex-ante) sąlygos ir teritorin÷ pl÷tra. Tokie 
esminiai aspektai, kaip subsidiarumas, proporcingumas, lankstumas, partneryst÷, teisinis tikrumas, 
administracin÷s naštos mažinimas bus turimi omenyje būsimojoje ES sanglaudos politikoje. Nor÷tų 
išgirsti šalių narių nuomonę trimis klausimais: 1) d÷l Bendrojo strateginio dokumento tvirtinimo būdo; 
2) konkrečiai šaliai narei skirtų specifinių rekomendacijų kaip įrankio susiejant ES sanglaudos politiką 
su platesniu „Europa 2020” procesu naudojimo; 3) d÷l balanso tarp tematinio koncentravimo ir 
lankstumo įgyvendinant ES sanglaudos politiką.  
 
COM (Johannes Hahn): sveikina Bendrųjų reikalų tarybą, skirtą išimtinai ES sanglaudos politikai. ES 
sanglaudos politika yra esmin÷ ES investicijų politika, apimanti 1/3 ES biudžeto. D÷koja PIRM už tai, 
kad taip sparčiai prad÷jo derybas, kurios leidžia COM pateikti detalius paaiškinimus ir išklausyti 
valstybių narių reakcijas. Sveikina Pažangos ataskaitą, kuri yra naudinga diskusijų, įvykusių įvairiuose 
formatuose, apžvalga. ES sanglaudos politikos paketas yra kitos Daugiamet÷s finansin÷s programos 
(toliau – DPF) dalis, tod÷l tam tikri ES sanglaudos politikos paketo elementai negali būti izoliuoti nuo 
platesnių diskusijų d÷l DFP elementų. Tai ypatingai aktualu kalbant apie skirtingas sąlygų formas, 
sąsajas su strategija „Europa 2020” ir ekonominiu valdymu. Kalbat d÷l specifinių klausimų, konkrečiai 
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d÷l Bendrojo strateginio dokumento (toliau – BSD), mano, kad detalus politikos orientavimo išd÷stymas 
tur÷tų būti nustatytas COM deleguotame akte. Ateinančių metų pradžioje COM numato pateikti BSD 
projektą. Nesutinka su PIRM pasiūlymu šį dokumentą priimti kaip Bendrojo reglamento priedą. COM 
mano, kad konkrečiai šaliai narei skirtos specifin÷s rekomendacijos yra svarbios nustatant ES 
sanglaudos politikos sąsajas su ES ekonominiu valdymu. Numato atsižvelgti į tas Tarybos 
rekomendacijas, kurios bus aktualios ES sanglaudos politikos kontekste. COM neturi ketinimų nuolatos 
prašyti veiksmų programų pakeitimų. Kalbant d÷l tematin÷s koncentracijos pastebi, kad yra bendras 
sutarimas, jog koncentracija yra reikalinga, tačiau pasiūlytas mechanizmas valstyb÷ms nar÷ms kelia 
susirūpinimą. Kaip buvo pabr÷žtas Poznan÷je, kai kurios sritys, kuriose siūloma taikyti koncentraciją 
Europos regionin÷s pl÷tros fondo (toliau – ERDF) atveju, kaip pavyzdžiui moksliniai tyrimai, 
inovacijos, mažų ir vidurinių įmonių konkurencingumas, mažai anglies dioksido į aplinką išskirianti 
ekonomika, yra svarbios ilgalaikiam darniam augimui. Jau dabartin÷s programos koncentruojasi ties 
šiomis sritimis. Siūlomi tematin÷s koncentracijos mechanizmai leidžia užtikrinti lankstumą derinant 
veiksmus, kurie geriausiai leidžia pasiekti europinių tikslų kartu atsižvelgiant į regioninę specifiką.  
 
COM (Laszlo Andor): būsimoji ES sanglaudos politika privalo atsižvelgti į struktūrines silpnybes mūsų 
ekonomikose ir papildyti naująjį ES ekonominio valdymo mechanizmą. Svarbu investuoti į žmogiškąjį 
kapitalą. Darbo rinkos keičiasi d÷l globalinio konkurencingumo, technologinių ir demografinių pokyčių, 
kurie sąlygoja, kad daugelyje šalių daug÷ja žmonių, kurie neturi tam tikrų geb÷jimų, kurių poreikis 
atsiranda d÷l min÷tųjų pokyčių. Darbo rinkos tampa vis labiau segmentuotos, poliarizuotos. Tai yra 
iššūkiai, kurie reikalauja politin÷s ir investicin÷s strategijos. Būtina susieti ES sanglaudos politiką su 
Europiniu semestru ir konkrečiai šaliai narei skirtomis specifin÷mis rekomendacijomis. Stipri sąsaja su 
Europiniu semestru ir strateginių elementų yra reikalinga siekiant strategijos „Europa 2020” tikslų. 
Europos socialinio fondas (toliau – ESF) glaudžiai susijęs su trimis užimtumo gair÷se numatytomis 
sritimis, ir trimis iš penkių strategijos „Europa 2020” tikslų – užimtumas, švietimas ir skurdo 
mažinimas. ESF investavimo prioritetai tur÷tų pirmiausiai reaguoti į silpnybes, identifikuotas konkrečiai 
šaliai narei skirtose specifin÷se rekomendacijose. Kai kas abejos tokiu susietumu ypatingai d÷l jų 
kasmetinio atnaujinimo, ir baim÷s, jog tai gali sąlygoti programavimo nestabilumą. Tematin÷s 
koncentracijos principas yra plačiai priimtinas, problemos prasideda, kai pradedama kalb÷ti apie praktinį 
įgyvendinimą. Negalima visko finansuoti po truputį, tod÷l pasiūlyti mechanizmai, tokie kaip minimalūs 
procentai, skirtini ESF, tematiniam socialin÷s įtraukties tikslui. Lankstumas užtikrinamas pasirenkant 
konkrečiam regionui aktualius/tinkamiausius prioritetus iš sąrašo. 
 
BE: svarbu atsižvelgti į institucinį kontekstą valstyb÷se nar÷se, ypatingai kalbant apie Partneryst÷s 
sutarties patvirtinimą, taip pat svarbu vengti dubliavimosi tarp Partneryst÷s sutarties ir veiksmų 
programų. Pritariama, kad BSD būtų tvirtinamas kaip Bendrojo reglamento priedas. Jei BSD būtų 
patvirtintas kaip priedas, jis gal÷tų būti priimtas geru laiku ir nebūtų v÷luojama su 2014–2020 m. 
programavimo procesu. ES sanglaudos politikos ir strategijos „Europa 2020“ susiejimo procese 
konkrečiai šaliai narei skirtos specifin÷s rekomendacijos tur÷tų būti atskaitos taškas. Svarbu resursų 
sukoncentravimas ties keliais prioritetais, tačiau mano, kad procentinių ribų nustatymas neleidžia 
atsižvelgti į nacionalinę/regioninę specifiką. Mano, kad d÷l prioritetų tur÷tų būti susitarta Partneryst÷s 
sutartyje. 
 
AT: pritaria, kad BSD būtų tvirtinamas EP ir ET bei būtų Bendrojo reglamento priedas. Kritiškai vertina 
EK pasiūlymą BSD priimti kaip deleguotą aktą. Neturi galutin÷s nuomon÷s d÷l to, ar NRP ar konkrečiai 
šaliai narei skirtos specifin÷s rekomendacijos tur÷tų būti atskaitos tašku. Remia pasiūlytą stiprią 
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tematinę koncentraciją, bet nor÷tų pabr÷žti federacinę savo valstyb÷s struktūrą, kuri sąlygoja tam tikrus 
skirtumus (pvz., valdymo struktūrų). D÷l prioritetų ir jiems skiriamų procentinių dalių tur÷tų būti 
susitariama Partneryst÷s sutartyje. Siūlo sukurti neįvykdytų įsipareigojimų (RAL (pranc. reste à 
liquider)) darbo grupę, kuri diskutuotų apie tai. Reikia d÷mesio sutelkimo ties jaunimo užimtumu, jo 
nedarbo mažinimu. 
 
CZ: pabr÷žia svarbą laiku pasirengti naujajam programavimo laikotarpiui; remia pasiūlytą BSD id÷ją bei 
tai, jog tvirtinant BSD būtų įtraukta ir ET, tod÷l pritaria, kad BSD būtų tvirtinamas kaip Bendrojo 
reglamento priedas, nes mano, kad dokumentas, kuris įtakos nacionalinius pl÷tros prioritetus, 
programavimo dokumentų parengimą tur÷tų būti reglamento dalis. Mano, kad NRP tur÷tų būti atskaitos 
tašku užtikrinant sąsają su strategija „Europa 2020“. NRP rengia valstyb÷s nar÷s, tod÷l jos atspindi 
nacionalinius, regioninius poreikius. Remia tematinę koncentracija, susirūpinimą kelia pasiūlytas 
mechanizmas – nustatyti procentai, kuris stokoja potencialo tinkamai reaguoti į poreikius, šiuo atveju 
nor÷tų kuo daugiau lankstumo.  
 
IE: stipriai remia strategijos „Europa 2020“ pagrindinius principus, pritaria pasiūlymui parengti BSD ir 
Partneryst÷s sutartį. Investicijos tur÷tų būti nukreiptos į užimtumą, mokslinius tyrimus ir technologinę 
pl÷trą, išsilavinimą, kovą su skurdu, energetiką, klimato kaitą. Mano, jog tematin÷ koncentracija ir iš 
anksto nustatytos tam tikros ribos gali sąlygoti ES sanglaudos politikos kompleksiškumą, kelti pavojų 
jos veiksmingumui. Stipri rezervacija d÷l makroekonominių ir išankstinių (angl. ex-ante) sąlygų.  
 
FI: pabr÷žia nutolusių regionų/teritorijų svarbą. Remia COM pasiūlytą sustiprintą ES sanglaudos 
politikos strateginį požiūrį. Pritaria, kad BSD būtų rengiamas kaip Bendrojo reglamento priedas. Remia 
tematin÷s koncentracijos požiūrį, COM pasiūlymus investuoti į energetinį efektyvumą, inovacijas ir 
atsinaujinančius energetikos šaltinius. Remia makroekonomines sąlygas, supaprastinimą ir 
administracin÷s naštos mažinimą, daugiapakopį valdymą.   
 
DE: remia Austrijos išsakytas id÷jas d÷l RAL ekspertų darbo grup÷s sudarymo. Įsitikinę, kad BSD yra 
svarbus apibr÷žiant ES sanglaudos politikos ateitį, kuri turi būti susieta su strategija „Europa 2020“. 
BSD tur÷tų būti patvirtintas ET ir EP. BSD – kaip Bendrojo reglamento priedas atrodo tinkamas būdas. 
D÷l konkrečiai šaliai narei skirtų specifinių rekomendacijų šiuo atveju mato problemą, jog jei jos bus 
naudojamos kaip sąlyga patvirtinant Partneryst÷s sutartis ir veiksmų programas. Pirmenybę teiktų, jei 
gal÷tų įkv÷pimo imtis tiesiogiai iš strategijos „Europa 2020“. Mano, kad konsultacijos labai svarbios 
kalbant apie procentinių ribų nustatymą. Remia tematinę koncentraciją, tačiau mano, jog jei l÷šų 
nustatymui bus nustatytos griežtos taisykl÷s, bus prarandamas ES sanglaudos politikos lankstumas.  
 
LV: pabr÷žia, kad 2,5 proc. BVP paramos ribojimo taisykl÷ (capping‘as) yra vienas iš jautriausių 
klausimų Latvijai. Tikisi specialių pasiūlymų iš COM sprendžiant šį klausimą. Neprieštarauja, kad BSD 
būtų priimtas kaip Bendrojo reglamento priedas, nes mano, kad tai leistų greičiau priimti BSD ir 
reglamentus. Mažiau išsivystę regionai netur÷tų būti įpareigoti visiškai susieti ES sanglaudos politiką su 
strategija „Europa 2020“. Konkrečiai šaliai narei skirtos rekomendacijos negali pateikti solidaus 
pagrindo ilgalaikei ES sanglaudos politikai. Tematin÷ koncentracija gali paskatinti ES sanglaudos 
politikos efektyvumą, tačiau nemano, kad tam tikrų ribų nustatymas yra tinkamas būdas; regionai turi 
tur÷ti daugiau lankstumo.  
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EE: remia BSD kaip Bendrojo reglamento priedą. Svarbu į jį atsižvelgti nuo pat planavimo proceso 
pradžios, visos valstyb÷s nar÷s turi tur÷ti galimybę der÷tis d÷l BSD. Mano, kad ES fondai tur÷tų būti 
susieti su strategija „Europa 2020“ ir NRP, taip pat konkrečiai šaliai narei skirtomis specifin÷mis 
rekomendacijomis. ES sanglaudos politikos fondai yra tik vienas iš būdų įgyvendinti konkrečiai šaliai 
narei skirtas specifines rekomendacijas. Remia labiau lankstų požiūrį kalbant apie tam tikrų ribų 
nustatymą tematin÷s koncentracijos kontekste. Mano, kad pasiūlytos ribos netur÷tų būti privalomos, jos 
tur÷tų būti gair÷s derybų tarp EK ir valstyb÷s nar÷s procese. Svarbu pagerinti sienas peržengiančią 
infrastruktūrą, tod÷l remia Europos infrastruktūros tinklų priemonę. Nepritaria 2,5 proc. BVP paramos 
ribojimo taisyklei. 
 
HU: mano, kad skirstant ES sanglaudos politikos l÷šos prioritetas tur÷tų būti skiriamos mažiausiai 
išsivysčiusiems regionams. Neremia 2,5 proc. BVP paramos ribojimo taisykl÷s, tai yra politiškai 
nepriimtinas sprendimas. Pritaria, kad BSD būtų patvirtintas EP ir ET, kaip Bendrojo reglamento 
priedas. NRP tur÷tų būtų atskaitos taškas susiejant ES sanglaudos politiką su strategija „Europa 2020“, ji 
yra geresnis pagrindas, nei konkrečiai šaliai narei skirtos specifin÷s rekomendacijos. Kalbant apie 
tematinę koncentraciją pastebi, kad vietoje tam tikrų ribų nustatymo reikalingas labiau lankstus požiūris. 
Tam tikrų ribų nustatymas nebūtinai yra efektyvus įrankis.  
 
LT: iš principo d÷l visų klausimų pritaria PIRM pozicijai. Pritaria, jog BSD būtų tvirtinamas kaip 
Bendrojo reglamento priedas. NRP yra geresn÷ alternatyva siekiant užtikrinti tinkamą sąryšį tarp 
strategijos „Europa 2020“ ir regionų tikslų. COM pasiūlytas tematin÷s koncentracijos mechanizmas yra 
gan÷tinai painus, kaip labirintas; jei strategija „Europa 2020“ yra išties svarbi, jos tikslai gali būti 
pasiekti ir iš anksto nenustatant tam tikrų investavimo ribų. Iš anksto apibr÷žtų tam tikrų investavimo 
ribų nustatytas mažina COM ir valstybių narių partnerystę; d÷l to, kokie ir kod÷l prioritetai tur÷tų būti 
finansuojami tur÷tų būti diskutuojama derybose su COM d÷l Partneryst÷s sutarties. Iš anksto nustatytos 
tam tikros investavimo ribos tur÷tų būti minimalios, tačiau atrodo, kad dabar taip n÷ra. Jeigu bus einama 
šia linkme, turbūt bus prieita iki to, kad ateityje įvesime regiono vardą į kompiuterį, o pastarasis „išmes“ 
kiek ir kur tas regionas turi investuoti. Tai prieštarauja ES sanglaudos politikos prigimčiai ir ES moto – 
„suvienyti įvairov÷s“ (angl. united in diversity). Nepritaria 2,5 proc. BVP paramos ribojimui, nes tai 
iškreipia pagrindinį ES sanglaudos politikos tikslą – sumažinti atotrūkį tarp mažiausiai ir labiausiai 
išsivysčiusių regionų. N÷ vienas Sanglaudos draugas netur÷tų stov÷ti nuošalyje, kuomet tokiu būdu 
žalojamas pagrindinis ES sanglaudos politikos tikslas. Taikant 2,5 proc. BVP paramos ribojimo taisyklę 
Lietuva tampa phasing-out regionu. Tai yra pernelyg anksti.  
 
SI: pritaria daugeliui aspektų, pasiūlytų COM, tokių kaip sąsajų su strategija „Europa 2020“ 
užtikrinimui, sąlygų nustatymui, tematinei koncentracijai, geresniam koordinavimui ir kt.; 
makroekonomin÷s sąlygos skamba gerai, tačiau jos n÷ra efektyvios. Tematin÷s koncentracijos kontekste 
neprieštarauja automatiškumui tuo atveju, jei būtų galima sutarti d÷l tam tikrų tematin÷s koncentracijos 
sąlygų. Nepritaria 10 mlrd. eurų Sanglaudos fondo l÷šų perk÷limui į Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę. NRP atrodo tinkamesn÷ alternatyva susiejant ES sanglaudos politiką su strategija „Europa 
2020“. Siekiant supaprastinimo pateik÷ 99 konkrečius pasiūlymus, kurie pad÷tų supaprastinti ES 
sanglaudos politiką. Nepritaria akredituojančios institucijos sukūrimui, nes ji iš dalies dubliuoja kitų 
institucijų funkcijas.  
 
PT: BSD yra vienas iš esminių COM pasiūlymo dalių. Valstyb÷s nar÷s tur÷tų dalyvauti diskusijose d÷l 
BSD. Mano, kad gera id÷ja BSD priimti kaip Bendrojo reglamento priedą; reikia glaudesnio sąryšio tarp 
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ES sanglaudos politikos ir ES ekonominio valdymo. NRP gali ir turi vaidinti svarbų vaidmenį susiejant 
ES fondus su strategija „Europa 2020“. Remia tematinę koncentraciją, tačiau nepritaria, jog visiems 
nustatomos vienodos investavimo normos. Reikia daugiau lankstumo atsižvelgiant į skirtingus regionų 
poreikius.  
 
SE: remia strateginį ES sanglaudos politikos požiūrį, tematinę koncentraciją. Remia BSD parengimą ES 
lygiu; BSD taip pat tur÷tų būti aptartas ir ET, tod÷l remia BSD kaip Bendrojo reglamento priedo 
parengimą. Pritaria Partneryst÷s sutarties parengimui, tačiau mano, kad reikia vengti dubliavimosi tarp 
Partneryst÷s sutarties ir veiksmų programų. Remia lyčių lygybę ir mano, kad tai tur÷tų būti integruota 
veiksmų programų planavimo ir įgyvendinimo procese. Remia tematinę koncentraciją ir nustatytas ribas. 
Tur÷tų būti koncentruojamasi ties inovacijomis, moksliniais tyrimais ir technologine pl÷tra, žalios 
ekonomikos skatinimu ir kt. Pritaria, kad turi būti kažkiek laisv÷s atsižvelgti į nacionalinį kontekstą, 
tačiau prieštaraus bet kokiems pasiūlymams sušvelninti COM pasiūlymą. Remia Austrijos pasiūlymą d÷l 
RAL ekspertų darbo grup÷s sukūrimo. 
 
MT: pritaria, kad BSD būtų rengiamas kaip Bendrojo reglamento priedas. Nepritaria 
makroekonomin÷ms sąlygoms, mano, kad jos tur÷tų būti taikomos ne tik ES sanglaudos politikai: jei 
makroekonomin÷s sąlygos tur÷tų būti taikomos, tuomet jos tur÷tų būti taikomos visiems fondams. NRP 
yra labiau priimtinesn÷ alternatyva, nei konkrečiai šaliai narei skirtos specifin÷s rekomendacijos. Remia 
tematinę koncentraciją, bet nepritaria tam tikrų investavimo ribų nustatymui. Nori tur÷ti pakankamai 
lankstumo, neprieštarauja tematinių tikslų sąrašui, bet nenori iš anksto nustatyto sąrašo. 
 
UK: remia Austrijos id÷ją d÷l RAL darbo grup÷s sukūrimo. Pritaria, jog BSD būtų rengiamas, kaip 
Bendrojo reglamento priedas. Mano, kad NRP greičiausiai yra tinkamesn÷ alternatyva, nei konkrečiai 
šaliai narei skirtos specifin÷s rekomendacijos. Remia tematinę koncentraciją, jog svarbu tur÷ti keletą 
investavimo prioritetų, tačiau nepritaria tam tikrų ribų nustatymui. Pabr÷ž÷ svarbą susikoncentruoti ties 
jaunimo nedarbo mažinimu. 
 
CY: remia BSD parengimą, nes jis pateikia geresnį pagrindą ES sanglaudos politikos ir kitų politikų 
koordinavimui; taip pat pritaria, kad BSD būtų tvirtinamas kaip Bendrojo reglamento priedas. Mano, 
kad NRP yra tinkamesn÷ alternatyva užtikrinant sąryšį su strategija „Europa 2020“. NRP geriau atspindi 
ES sanglaudos politikos daugiametį charakterį, nei kasmet atnaujinamos konkrečiai šaliai narei skirtos 
specifin÷s rekomendacijos. Remia tematinę koncentraciją, tačiau susirūpinimą kelia tam tikrų ribų 
nustatymas. Pritaria pasiūlymui tartis d÷l prioritetų ir jiems skiriamų l÷šų derantis d÷l Partneryst÷s 
sutarties.   
 
IT: kol kas iš COM pus÷s nemato noro kažką keisti pagal Italijos ir kitų valstybių narių pateiktus 
pasiūlymus, tai jiems kelia susirūpinimą. Mano, kad reik÷tų išlaikyti nuoseklumą su NRP užtikrinant 
sąryšį su strategija „Europa 2020“. ES sanglaudos politikos susiejimas su strategija „Europa 2020” yra 
būtinas. Mano, jog rengiant Partneryst÷s sutartis tur÷tų būti nustatoma, kur tur÷tų būti skiriama parama. 
Mano, kad koncentracija yra pernelyg aukšta, regionai patys tur÷tų nuspręsti, kur tur÷tų būti 
investuojama.     
 
BG: remia BSD parengimą, nor÷tų, kad EP ir valstyb÷s nar÷s būtų įtrauktos į diskusijas d÷l šio 
dokumento. Pritaria, jog BSD būtų rengiamas kaip Bendrojo reglamento priedas. Mano, kad 
tinkamiausias būdas užtikrinti sąsajas tarp ES sanglaudos politikos ir strategijos „Europa 2020“ yra per 
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11 tematinių tikslų apibr÷žimą. NRP yra geresnis atskaitos taškas susiejant su strategija „Europa 2020“. 
Pritaria tematinei koncentracijai, tačiau nepritaria tam tikrų ribų nustatymui. Mano, jog pasiūlytos ERDF 
ir ESF ribos apriboja nacionalinį programavimo procesą. Nor÷tų lankstesnio požiūrio šiuo atveju. Taip 
pat remia makroekonomines ir išankstines (angl. ex-ante) sąlygas. 
 
SK: pritaria, jog BSD būtų rengiamas kaip Bendrojo reglamento priedas. Visiškai remia ES sanglaudos 
politikos sąsajas su strategija „Europa 2020“. Ryšys tarp ES sanglaudos politikos ir Europinio semestro 
reikalauja tolimesnių diskusijų. NRP tur÷tų būti vienas iš pagrindinių atskaitos taškų ES sanglaudos 
politikos programavimo procese. Pritaria tematinei koncentracijai, tačiau mano, jog nereik÷tų taikyti 
automatiško mechanizmo koncentruojant l÷šas. Nepritaria pasiūlymui 25 proc. skirti ESF.  
 
GR: BSD tur÷tų būti patvirtintas ne tik COM, bet ir EP ir ET, tai leistų pasiekti didesnį politinį svorį. 
Kiekvienas regionas tur÷tų parengti savo augimo strategiją atsižvelgiant į vietinę specifiką, tuo pačiu 
išlaikant nuoseklumą su strategijos „Europa 2020” tikslais. Ypatingai svarbu valstyb÷ms nar÷ms ir 
regionams tur÷ti galimybę paskirstyti l÷šas prioritetams, remiantis socialine-ekonomine analize. 
Nustatytos normos mažina ES sanglaudos politikos lankstumą, jos tur÷tų būti kaip gair÷s derantis su 
COM d÷l Partneryst÷s sutarties.  
 
NL: ir toliau mano, kad ES sanglaudos politika tur÷tų tarnauti silpniausiai išsivysčiusiems regionams. 
Pritaria, kad BSD būtų tvirtinamas EP ir ET bei rengiamas kaip Bendrojo reglamento priedas. NRP 
geriau naudoti kaip atskaitos naštą susiejant ES sanglaudos politiką su strategija „Europa 2020”, nors 
konkrečiai šaliai narei skirtos specifin÷s rekomendacijos taip pat yra svarbios. Remia tematinę 
koncentraciją, bet nepritaria privalomų minimalių normų nustatymui, tod÷l jos netur÷tų būti naudojamos 
kaip atskaitos taškas. 
 
LU: BSD tur÷tų patvirtinti EP ir ET kaip galima greičiau, kad valstyb÷s nar÷s gal÷tų prad÷ti 
programavimo procesą. Atskaitos tašku tur÷tų būti NRP, nes jos perkelia strategijos „Europa 2020“ 
tikslus į nacionalinį lygmenį. Mano, kad dabartinis pasiūlymas d÷l tematin÷s koncentracijos suteikia 
pakankamai lankstumo.  
 
RO: nepritaria, kad makroekonomin÷s sąlygos būtų taikomos tik ES sanglaudos politikai; jei 
makroekonomin÷s sąlygos būtų taikomos tik ES sanglaudos politikai ir netaikoma kitoms politikoms, tai 
būtų diskriminuojantis būdas. Pritaria, kad BSD būtų tvirtinamas EP ir ET, ir jis tur÷tų būti kaip 
Bendrojo reglamento priedas. Susiejant ES sanglaudos politiką su strategija „Europa 2020” atskaitos 
tašku tur÷tų būti NRP. Remia tematinę koncentraciją ir nustatytas ribas, bet d÷l visko reikia der÷tis 
Partneryst÷s sutarties kontekste. 
 
FR: BSD tur÷tų būti tvirtinamas ET ir EP, kaip Bendrojo reglamento priedas; sąsaja su strategija 
„Europa 2020” tur÷tų būti užtikrinama per 11 tematinių prioritetų nustatymą. Nepatinka, kad reglamente 
per daug pateikiama nuorodų į specifines rekomendacijas. Pritaria tematinei koncentracijai, mano, jog 
reikia baigti l÷šų išsibarstymą, kaip buvo ankščiau. ES struktūrinių fondų l÷šomis tur÷tų būti galima 
finansuoti infrastruktūrinius projektus labiausiai išsivysčiusiuose regionuose. Pritaria Austrijai d÷l RAL 
darbo grup÷s sukūrimo. 
 
ES: pritaria, jog BSD būtų rengiamas kaip Bendrojo reglamento priedas, nenor÷tų, jog toks svarbus 
dokumentas būtų tvirtinamas deleguotu aktu. Pritaria daugeliui ankščiau pasisakysiu valstybių narių, jog 



 8 

prasmingiau ES sanglaudos politiką susieti su NRP, nei konkrečiai šaliai narei skirtomis specifin÷mis 
rekomendacijomis. Remia COM pasiūlymą, jog tam tikri buvę konvergencijos regionai, kurie dabar bus 
tarpiniais regionais, išlaikytų 2/3 ankščiau gautos paramos. Tematin÷ koncentracija iš principo yra 
sveikintina, tačiau labiau išsivysčiusiose regionuose 80 proc. ES sanglaudos politikos l÷šų bus 
sukoncentruota ties mažomis ir vidutin÷mis įmon÷mis, mažai anglies dioksido išskiriančia ekonomika. 
Įvairios sąlygos (pvz., išankstin÷s (angl. ex-ante)) sąlygoja papildoma administracinę naštą. 
 
DK: BSD bus planavimo pagrindas. Strategija „Europa 2020” yra svarbus pamatas ateities ES 
sanglaudos politikai. Mano, kad NRP gali tapti naudingomis gair÷mis įgyvendinant ES sanglaudos 
politiką. Tematin÷ koncentracija gali paskatinti ES sanglaudos politikos efektyvumą. Mano, kad COM 
pasiūlytas tematin÷s koncentracijos mechanizmas palieka pakankamai lankstumo atsižvelgti į specifinius 
regioninius poreikius. Ypatingai pabr÷žia poreikį išlaikyti pasiūlytą nustatytą ribą, taikomą mažai 
anglies dioksido į aplinką išskiriančios ekonomikos, tikslui. 
 
Apibendrinimas:  
PIRM: bendras sutarimas, kad BSD tur÷tų būti tvirtinamas kaip Bendrojo reglamento priedas, tai leistų 
padidinti šio dokumento politinį matomumą. Remiamas ES sanglaudos politikos susietumas su strategija 
„Europa 2020”, daugelis šalių pirmenybę teiktų sąsajų su NRP užtikrinimui. Pritariama didesnei 
tematinei koncentracijai, bet tur÷tų būti užtikrinamas lankstumas taikant nustatytas investavimo ribas. 
Keletas šalių išk÷l÷ klausimus, kurie susiję su ES sanglaudos politikos ateitimi, bet nebuvo diskutuoti 
darbo grup÷se, kaip makroekonomin÷s sąlygos, RAL, 2,5 proc. BVP paramos ribojimas. 
 
COM (Johannes Hahn): platus sutarimas, kad reikia strateginio požiūrio paremtu strategija “Europa 
2020”. Taip pat platus sutarimas, kad reikia dirbti ties matomais, apčiuopiamais, išmatuojamais 
rezultatais, kurie iliustruotų ES sanglaudos politikos efektyvumą. Atsižvelgiant į tai, kad yra riboti 
finansiniai šaltiniai reikia tematin÷s koncentracijos. Jau dabar labiau išsivysčiusiuose regionuose 
(vertinant jų veiksmų programas) 90 proc., o kartais ir daugiau skiriama tam, ką siūlo finansuoti COM. 
COM pateiktas tematin÷s koncentracijos pasiūlymas numato tam tikrą lankstumą atsižvelgti į regioninę 
specifiką. 
 
COM (Laszlo Andor): visi pritaria, jog ES sanglaudos politika yra svarbi visai ES ir valstyb÷ms nar÷ms. 
Svarbu diskusiją d÷l techninių detalių susieti su socialine, ekonomine realybe (pvz., 10 proc. nedarbo 
lygiu ES, kai kuriose šalyse jis dar didesnis). COM pateiktas pasiūlymas išlaiko tinkamą balansą tarp 
bendrų ES tikslų siekimo ir galimyb÷s atsižvelgti į nacionalinius/regioninius poreikius.    
 
 
Tekste vartojami sutrumpinimai:  
IT - Italija; GR – Graikija; DK – Danija; ES – Ispanija; SK – Slovakija; BE – Belgija; SI – Slov÷nija; SE 
– Švedija; PL – Lenkija; FR – Prancūzija; MT – Malta; PT – Portugalija; HU – Vengrija; DE – 
Vokietija; LT – Lietuva; FI – Suomija; LV – Latvija; AT – Austrija; CY – Kipras; UK – Jungtin÷ 
Karalyst÷; EE – Estija; LU – Liuksemburgas; NL – Olandija; CZ – Čekija; IE – Airija; BG – Bulgarija; 
RO – Rumunija; HR – Kroatija; Pirm. – Pirmininkaujantis pos÷džiui; COM – Europos Komisija; EP – 
Europos Parlamentas, ET – Europos Taryba. 
 


