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2011 m. lapkričio 25  d. Poznan÷je (Lenkijos Respublika) vykusio neformalaus ministrų, atsakingų už 
Europos Sąjungos sanglaudos politiką, teritorinę ir miestų pl÷trą, susitikimo atmintin÷ 

 
Dalyvavo: 
Rolandas Kriščiūnas, Finansų viceministras 
Ramūnas Dilba, Finansų ministerijos ES struktūrin÷s paramos valdymo departamento direktoriaus pavaduotojas 
Lina Marcinkut÷, Finansų ministerijos ES struktūrin÷s paramos valdymo departamento ES sanglaudos politikos 
skyriaus ved÷jo pavaduotoja 
 
Europos Komisija pristatymas d÷l 2014–2020 m. ES sanglaudos politikos reglamentų.  

 
Europos Komisijos Regionin÷s politikos komisaras Johannes Hahn, teig÷, kad mato, jog yra platus 

sutarimas d÷l tam tikrų Europos Komisijos (toliau – EK) pasiūlymo esminių principų, tokių, kaip pavyzdžiui, 
poreikis sustiprinti Europos Sąjungos (toliau – ES) sanglaudos politikos orientaciją į rezultatus ir jos efektyvumą. 
Tuo pačiu būtent pasiūlymai, kaip reik÷tų pagerinti šios politikos efektyvumą sukelia daugiausiai diskusijų. Teig÷, 
kad šios diskusijos d÷l ES sanglaudos politikos ateities, vieno iš didžiausio ES biudžeto elemento negali būti 
matomas izoliuotai nuo platesn÷s ekonomin÷s aplinkos ir ES augimo darbotvark÷s. Jis pristat÷ pagrindinius 
naujosios ES sanglaudos politikos architektūros ir strateginio programavimo elementus.1) Resursų koncentravimas ties 
keletu prioritetų. Vertinimai parod÷, kad nepakankama ES fondų koncentracija dažnai lemia ne itin optimalias 
pasekmes ir sumažina bendrą politikos efektyvumą. Negalima išskaidyti resursus daugeliui sričių ir projektų, tod÷l 
turi būti koncentracija, pasirinkimas, kur nukreipti l÷šas, kuris kartais būna sud÷tingas. Resursų koncentravimas 
ties keletu prioritetų n÷ra pakankamas, turi būti nustatytas skaidrus ir aiškus būdas, ką mes norime pasiekti už tuos 
resursus, tod÷l svarbu 2) aiškių tikslų, siekių ir rodiklių, siekiant išmatuoti pažangą, nustatymas. Tai yra veiklos rezultatų 
esm÷. Galima diskutuoti ar pasiūlytas mechanizmas sąlygotų mažesnes programų ambicijas ir pan., tačiau neturime 
g÷dytis d÷l poreikio ES mokesčių mok÷tojams aiškiai atsakyti į klausimą apie tai, ką norime pasiekti už jų pinigus, 
kaip pasikeičia situacija ES sanglaudos politikos d÷ka. 3) Išankstin÷s (ex-ante) sąlygos, kurių, pasak J. Hahn, taikymas 
pagrinde kelia susirūpinimą valstyb÷ms nar÷ms. Ex-ante sąlygos yra reikalingas naujosios ES sanglaudos politikos 
architektūros elementas. Tai n÷ra naujas elementas, jis buvo įvestas dabartiniu programavimo laikotarpiu, tačiau jų 
taikymas nebuvo sistemingas. Pasiūlytos ex-ante sąlygos buvo pasirinktos remiantis jų ind÷liu siekiant pagerinti 
fondų efektyvumą. Ex-ante sąlygos – tai minimalūs reikalavimai, kurie tur÷tų būti įgyvendinti prieš pradedant 
programuoti. Ragino diskutuoti, bandyti tam tikras sąlygas, ar jos yra patikimos, įvykdomos ir pan., tačiau n÷ra 
nusiteikęs diskutuoti apie poreikį nustatyti ex-ante sąlygas sanglaudos politikos kontekste.  

J. Hahn teigimu, naujojo laikotarpio programų rengimas bus paremtas Bendruoju strateginiu dokumentu 
(toliau – BSD) ES lygmenyje ir 27 Partneryst÷s sutartimis nacionaliniame lygmenyje. BSD yra esminis strateginio 
programavimo dokumentas, nes jis pad÷tų užtikrinti ES finansinių priemonių koordinavimą, nustatytų kaip viena 
politika gal÷tų papildyti kitą. BSD turi dvi funkcijas: 1) pateikti gaires, kaip užtikrinti, jog skirtingi ES finansavimo 
šaltiniai gali būti apjungti siekiant maksimalaus efekto siekiant bendrų tikslų; 2) pateikti valstyb÷ms 
nar÷ms/regionams gaires, kaip sukurti integruotą teritorinį požiūrį, kaip pl÷toti teritorines strategijas ir kt. 
Partneryst÷s sutartis yra antrasis svarbus strateginio programavimo elementas. Šiuo atveju valstyb÷ms nar÷ms 
susirūpinimą kelią kaip Partneryst÷s sutartis būtų pritaikyta prie skirtingų institucinių kontekstų, kaip ji įgyvendins 
integruotą teritorinį požiūrį ir kt.  
 J. Hanh sugrįžta prie tematin÷s koncentracijos klausimo, nes jis tai, pasak jo, sukelia daug diskusijų ir 
abejonių. Siūloma 11 svarbių politikos sričių, kuriose reikalingi veiksmai, meniu. Siūloma ženklią resursų dalį skirti 
politikos sritims, susijusioms su užimtumo darbotvarke, (8–11 tematiniai tikslai) ir tai pagrinde bus finansuojama 
per Europos socialinį fondą (toliau – ESF). Ženkli dalis investicijų transporto ir aplinkos srityse bus padengta 
Sanglaudos fondo l÷šomis mažiau išsivysčiusiuose šalyse. Siūlo didžiąją dalį Europos regionin÷s pl÷tros fondo 
(toliau – ERPF) l÷šų skirti trims politikos sritimis, kurios ypatingai svarbios ateities ekonomikai, jos pl÷trai (1,3 ir 4 
tematiniai tikslai). Mano, kad koncentraciją, kurią pasiūl÷ ERPF atveju yra būtina. Tuo pačiu metu mano, kad 
tematiniai tikslai yra plačiai apibr÷žti ir suteikia lankstumą valstyb÷ms nar÷ms/regionams apibr÷žti derinį 
intervencijų, kurie pad÷tų įgyvendinti specifinius regiono/valstyb÷s nar÷s tikslus.  
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 Galiausiai pabr÷žtas supaprastinimas. J. Hahn nuomone, įvesta svarbių naujovių, kurios pad÷tų sumažinti 
administracinę naštą, įskaitant paramos gav÷jui. Siekiant supaprastinimo numatytas BSD fondų įgyvendinimo 
taisyklių harmonizavimas, daugiau lankstumo numatyta sukuriant valdymo ir kontrol÷s sistemą, padidintas 
proporcingumas atsižvelgiant į finansavimą ir galimą riziką. Šiuo atveju kaip pavyzdį pateik÷ tai, kad mažiems 
projektams, kurių vert÷ iki 100 000 eurų bus atliekamas tik vienas auditas per  jo įgyvendinimo laikotarpį. Taip pat 
numatyta taikyti supaprastintus kompensavimo būdus, kaip vienoda dydžio norma (angl. flat rates), bendrosios 
sumos (angl. lump sums). Finansavimo instrumentų naudojimas palengvintas numatant aiškesnes jų valdymo 
taisykles, administracin÷ našta taip pat bus sumažinta įvedant elektroninę duomenų apsikeitimo sistemą, numatant 
lengvesnius atsiskaitymo reikalavimus ir kt. Teig÷, kad EK yra suinteresuota, kad politika būtų paprastesn÷, o ne 
sud÷tingesn÷. 
 

Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių komisaro Lazlo Andor teigimu siekiant maksimaliai 
išnaudoti ESF potencialą numatoma l÷šas sukoncentruoti ties 4 tematiniais tikslais: skatinti užimtumą ir remti 
darbo j÷gos judumą; skatinti socialinę įtrauktį ir kovą su skurdu; investuoti į švietimą, įgūdžius ir mokimąsi visą 
gyvenimą; ir stiprinti institucinius geb÷jimus ir veiksmingą viešąjį administravimą. Ypatingas d÷mesys numatomas 
jaunimo užimtumo didinimui, marginalizuotoms bendruomen÷ms, kovai su diskriminacija. Pasak komisaro, 
Europa privalo pagerinti jaunimo išsilavinimą ir įgūdžius, taip pat įgūdžius asmenų, kurie per krizę neteko darbo, 
skatinti įtraukią darbo rinką. Pažym÷jo, kad ESF dalis per pastaruosius dvidešimt metų nukrito nuo 40 proc. iki 22 
proc. dabartiniu laikotarpiu ir jog siūloma minimali 25 proc. ESF dalis n÷ra aukšta palyginus su dabartiniu (2007–
2013 m.) laikotarpiu. ESF tam tikros dalys, skirtinos atitinkamiems investiciniams prioritetams, yra minimalios 
dalys, o ne nustatytos maksimalios dalys, ribos, galima skirti ir daugiau. Kalb÷jo apie būtinybę koncentruoti 
išteklius, ypatingai pabr÷žiant socialin÷s įtraukties didinimą ir kovą su skurdu, įtraukią strategijos „Europa 2020“ 
dimensiją. Dabartiniu (2007–2013 m.) laikotarpiu 13–17 proc. ESF l÷šų yra skiriama socialin÷s įtraukties didinimo 
priemon÷ms. Tai yra minimalios ribos siekiant 20 mln. sumažinti asmenų, gyvenančių žemiau skurdo ribos, 
skaičių. Pabr÷ž÷ poreikį specialų d÷mesį skirti marginalizuotoms grup÷ms, ypatingai romams.  

Taip pat pabr÷ž÷ poreikį padidinti ES fondų poveikį per labiau strategiškesnį požiūrį ir teig÷, kad 5 fondus 
apjungiančio reglamento parengimas yra pirmas žingsnis siekiant efektyvaus koordinavimo. Siekiant didinti 
efektyvumą yra svarbūs trys dalykai svarbu geresnis koordinavimas, kuris reiškia geresnę integraciją; aiškios 
skirstymo sąlygos ir procedūrų supaprastinimas. 
 
Danijos pirmininkavimo programos pristatymas (tik tai, kas susiję su ES sanglaudos politika) 

Danijos pirmininkavimo metu numatoma d÷mesį skirti tokiems klausimams, kaip finansiniam valdymui, 
supaprastinimui, dideliems projektams, valdymo ir kontrol÷s sistemai, taip pat finansiniams instrumentams ir 
finansinio reguliavimo klausimams. Teig÷, kad numatomi du neformalus ministrų, atsakingų už ES sanglaudos 
politiką, susitikimai jų pirmininkavimo metu – 2012 m. balandį ir birželį.  
 
Pirmininkaujančios šalies išvados d÷l ES politikų teritorin÷s dimensijos ir būsimosios ES sanglaudos 
politikos 

 Lenkijos Regionin÷s pl÷tros ministr÷ Elzbieta Bienkowska esminiais aspektais pristat÷ pirmininkaujančios 
šalies parengtas išvadas d÷l ES politikų teritorin÷s dimensijos ir būsimosios ES sanglaudos politikos – Link integruoto, 
teritoriškai diferencijuoto ir instituciškai sumanaus atsako į ES iššūkius. Pirmoji išvadų dalis skirta būsimajai ES 
sanglaudos politikai, joje įvardijant, kurie EK pasiūlymai bendrai yra remiami (kaip pavyzdžiui, geresnis 
koordinavimas, sustiprintas strateginis programavimas, ES sanglaudos politikos efektyvumo didinimas, vertinimo, 
monitoringo vaidmens stiprinimas, būtinyb÷ stiprinti administracinius geb÷jimus, daugiapakopis valdymas ir kt.), o 
kurių atveju reikalingi tam tikri detalizavimai, tolimesni paaiškinimai (kaip pavyzdžiui, lakstumo užtikrinimas ir 
galimyb÷ atsižvelgti į skirtumus; resursų koncentravimas, 10 mlrd. eurų Sanglaudos fondo l÷šų perk÷limas į 
Europos infrastruktūros tinklų priemonę, makroekonomin÷s sąlygos ir kt.).  Antroji išvadų dalis skirta integruotam 
teritoriniam požiūriui, kaip jį reik÷tų įgyvendinti praktiškai.  
 
Apvaliojo stalo diskusija ES sanglaudos politikos ateitis 
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Suomija – mano, kad EK pateikti pasiūlymai yra solidus pagrindas ateities diskusijoms. Visos politikos turi 
prisid÷ti prie ekonomikos pl÷tros, remia sustiprintą strateginę dimensiją, stipriai remia ES sanglaudos politikos 
sąsajas su strategija „Europa 2020”; ES sanglaudos politika skatina regioninį konkurencingumą ir darbo vietų 
kūrimą. Reikia efektyvios ir į rezultatus orientuotos politikos, sustiprinti makroekonomines ir ex-ante sąlygas, taip 
pat sumažinti administracinę naštą, paprastesn÷s politikos, ypatingai paramos gav÷jo lygmenyje.  
 
Italija – BSD yra esminis elementas, mano, kad reikia peržiūr÷ti IV Reglamento pasiūlymo priedą, kuriame 
išd÷stytos ex-ante sąlygos, jų tur÷ti būti mažiau, bet geresn÷s, stipriai remia resursų koncentraciją, reikia investuoti į 
administracinius geb÷jimus, stipriai remia ESF l÷šų skyrimą socialinei įtraukčiai.  
 
Slov÷nija – pabr÷ž÷, kad labai svarbu laikas derantis d÷l Reglamentų, mano, kad tur÷tų būti susitarta d÷l 
Reglamentų kaip galima greičiau, kad liktų pakankamai laiko strateginiam programavimui, diskusijoms šalies 
viduje. Laikosi rezervuotos nuomon÷s d÷l Sanglaudos fondo l÷šų perk÷limo į Europos infrastruktūros priemonę, 
nepritaria makroekonominių sąlygų nustatymui. 
 
Čekija – būsimoji ES sanglaudos politika tur÷tų prisid÷ti prie strategijos „Europa 2020”, remia tematinę 
koncentraciją, bet nepalaiko iš anksto nustatytų tam tikrų fondų dalių skyrimą tematiniams tikslams/investiciniams 
prioritetams, nepalaiko Sanglaudos fondo l÷šų perk÷limą į Europos infrastruktūros priemonę, mano, kad netur÷tų 
maž÷ti bendra Sanglaudos fondo parama šaliai narei; remia sąlygas, tačiau mano, kad Sanglaudos politika gali tapti 
kitų politikų įkaite.  
 
Bulgarija – mano, kad reikia labiau koordinuotos Europos, ES sanglaudos politika tur÷tų koncentruotis ties 
mažiausiai išsivysčiusiais regionais, remia geresnį ES fondų koordinavimą, tematinę koncentraciją ir bendras 
taisykles penkiems ES fondams, numatytiems BSD, tačiau mano, kad reikia būti atsargiems su tematine 
koncentracija, nes tai gali sumažinti ES sanglaudos politikos lankstumą. Remia ex-ante ir makroekonomines 
sąlygas, mano, kad pastarosios sąlygos yra puikus įrankis užtikrinti geresnę biudžetinę drausmę.  
 
Graikija – remia Sanglaudos politikos sąsajas su strategija „Europa 2020”, tačiau mano, kad tur÷tų būti palikta 
pakankamai lankstumo. Remia tematinę koncentraciją, tačiau nepritaria iš anksto numatytų ES fondų dalies 
nustatymui, iš savo negatyvios patirties neremia makroekonominių sąlygų, mano, kad geriau yra teigiami 
paskatinimai, iniciatyvos, o ne sankcijų taikymas.  
 
Vokietija – mano, kad tur÷tų būti palikta vietos regionin÷s pl÷tros strategijoms, svarbu kaip galima efektyviau 
panaudoti resursus, tvirtai remia makro-ekonomines sąlygas, pasisako už ES sanglaudos politikos supaprastinimą. 
 
Airija – mano, kad pateiktame EK pasiūlyme yra pernelyg daug detalių, rezervuotai laikosi nuomon÷s d÷l sąlygų 
nustatymo, pasisako už administracin÷s naštos sumažinimą, ES sanglaudos politikos supaprastinimą, tačiau mano, 
kad supaprastinimas n÷ra gerai atspind÷tas pateiktame Reglamento pasiūlyme.  
 
Švedija – remia ES sanglaudos politikos sąsajas su strategija „Europa 2020”, remia pereinamuosius regionus, 
tematinę koncentraciją, pasisako už geresnę ir inovatyvesnę Europą, tod÷l remia minimalių ribų nustatymą 
inovacijoms, smulkiam ir vidutiniam verslui, taip pat remia partneryst÷s principą, pasisako už ES sanglaudos 
politikos supaprastinimą, administracin÷s naštos mažinimą, ypatingai paramos gav÷jams.  
 
Didžioji Britanija – tur÷tų būti koncentruojamasi ties tuo, kaip galima efektyviau panaudoti ES sanglaudos 
politikos l÷šas, remia kelis fondus apimančių programų parengimą, tematin÷ koncentracija yra labai svarbu, tačiau 
neremia minimalų ribų nustatymą, mano, kad reikia mažiau biurokratizmo, nesupranta, kod÷l derybos prasideda 
nuo 300 pls. Reglamento. 
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Lietuva – remia tematinę koncentraciją, tačiau nepritaria iš anksto numatytų minimalių paramos ribų nustatymui. 
Taip pat remia ex-ante sąlygas, manome, kad teigiamos iniciatyvos paskatintų labiau, nei sankcijų taikymas, 
įgyvendinimo sistema neturi sumažinti motyvacijos ir ambicijų, o dabartin÷ sistema mažina ambicijas ir motyvaciją. 
Remiame neprivalomą veiklos įgyvendinimo rezervą nacionaliniame lygmenyje, kuomet pati valstyb÷ nusprendžia 
ar jai reikia tokio rezervo, pasisakome už supaprastinimą; bendrai remiame Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę kaipo tokią, tačiau reikia daugiau aiškumo apie 10 mlrd. eurų perk÷limą iš Sanglaudos fondo į Europos 
infrastruktūros priemonę, nepritariame pasiūlytam 2,5 proc. cappingui.  
 
Latvija – nepritaria 2,5 proc. cappingui, remia tematinę koncentraciją, tačiau nemano, kad iš anksto tam tikrų 
fondų dalies nustatymas yra tinkamas kelias, remia didesnę orientaciją į rezultatus, sąlygas tiesiogiai susijusias su ES 
sanglaudos politika, neremia sankcijų taikymą, kuomet n÷ra paisoma makroekonominių sąlygų. 
 
Liuksemburgas – pasisak÷ už ES sanglaudos politikos supaprastinimą, administracin÷s naštos mažinimą, ypatingai 
paramos gav÷jams. 
 
Portugalija – remia stiprų strateginį programavimą, mano, kad reikalingas didesnis ES sanglaudos politikos 
lankstumas siekiant paremti Nacionalines reformų programas, t.y. jog programuojant būtų galimyb÷ atsižvelgti į 
Nacionalinę reformų programą, nustatyti sąsajas su šia programa. Pasisako už administracin÷s naštos sumažinimą 
ir ES sanglaudos politikos supaprastinimą. 
 
Prancūzija – ES sanglaudos politika n÷ra sektorin÷ politika, svarbu integruotas požiūris, pritaria 
Pirmininkaujančios šalies pateiktoms išvadoms. 
 
Kipras – remia į rezultatus orientuotą ES sanglaudos politiką, BSD, tur÷tų būti atsižvelgiama į pagrindinius 
teritorinius iššūkius, regioniniai ypatumai tur÷tų būti turimi omenyje programuojant. 
 
Estija – palaiko ex-ante ir makroekonomines sąlygas, mano, kad jos svarbios siekiant užtikrinti sklandų ES 
sanglaudos politikos įgyvendinimą siekiant strategijos „Europa 2020” tikslų; mano, kad tai tur÷tų būti taikoma ir 
kitoms sritims, remia BSD ir Partneryst÷s sutartį, kelis fondus apjungiančių veiksmų programų parengimą. 
Neremia minimalių dalių nustatymą tematiniams tikslams, mano, kad reikia lankstumo tenkinant teritorinius 
reikalavimus, neremia 75 proc. ES fondų kofinansavimą Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programose, 
mano, kad reikia tolimesnių išaiškinimų, diskusijų d÷l Europos infrastruktūros priemon÷s, jos įgyvendinimo 
sistemos; nepritaria 2,5 proc. cappingui. 
 
Nyderlandai – ES sanglaudos politika turi koncentruotis ties sienas peržengiančiu bendradarbiavimu, remia 
makroekonomines sąlygas, d÷mesio sutelkimą ties inovacijomis, pasisako už administracin÷s naštos sumažinimą, 
tiek kompanijoms (paramos gav÷jams), tiek valdžios lygmenyje. Pasisako už supaprastinimą ir lankstumą 
įgyvendinant sienas peržengiančius projektus, remia tematinę koncentraciją, bet nepritaria minimalių paramos ribų 
nustatymui, pasisako už kuo didesnį lankstumą, supaprastinimą ir proporcingumo principo taikymą.  
 
Slovakija – tematin÷ koncentracija tur÷tų palikti pakankami vietos/erdv÷s labiau atsižvelgti į regionų poreikius, 
ypatybes, tada būtų galima labiau prisid÷ti prie strategijos „Europa 2020” tikslų įgyvendinimo, svarbu padidinti 
įgyvendinimo sistemos lankstumą, teigiamos iniciatyvos yra geriau nei sankcijų taikymas.  
 
Belgija – rengiant pasiūlymus n÷ra labai įvertintas skirtingų valstybių institucinis kontekstas, į teritorinius ypatumus 
tur÷tų būti atsižvelgiama, remia tematinę koncentraciją, ES sanglaudos politikos sąsajas su strategija „Europa 
2020“, remia romų integraciją, mano, kad turi būti protinga administracin÷ našta, ypač paramos gav÷jo lygmenyje; 
remia ex-ante sąlygas, tačiau neremia sankcijų, turi būti paisoma proporcingumo principo ir neprieštarauti ES 
sanglaudos politikos tikslams.  
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Rumunija – remia BSD, sąlygos netur÷tų tapti barjeru įgyvendinti ES sanglaudos politiką; remia veiklos 
įgyvendinimo rezervą nacionaliniame lygmenyje, remia aukštesnį ES ko-finansavimo lygį mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose; neremia minimalių paramos ribų nustatymą tematin÷s koncentracijos kontekste; mano, kad 
pasiūlymuose supaprastinimas tapo „sukomplikavimu“, nepritaria 75 proc. ES lygio ko-finansavimui Europos 
teritorinio bendradarbiavimo tikslo programose.  
 
Regionų komitetas (M. Bresso) – mano, kad reikia daugiau lankstumo koncentruojant resursus, nor÷tų geresn÷s 
partneryst÷s, jog būtų įtraukiami partneriai, nepritaria makroekonomin÷ms sąlygoms, nes tai gali tur÷ti priešingą 
efektą, nei nor÷tume.  
 
Austrija – remia tematinę koncentraciją, ex-ante sąlygas, tačiau mano, kad ex-ante sąlygų tur÷tų būti mažiau, bet 
geresnių.  
 
Malta – sveikina Europos infrastruktūros priemonę, tačiau mano, kad reikia daugiau aiškumo d÷l Sanglaudos 
fondo l÷šų perk÷limo į šią priemonę. Nepritaria, kad tarpiniuose regionuose 60 proc. ERDF l÷šų būtų skirta 3 
tematiniams tikslams, tai neabejotinai sukels sunkumų; taip pat nepritaria ESF dalies nustatymui, nes mano, kad 
bus sud÷tinga įsisavinti tokį kiekį l÷šų, nepritaria makroekonomin÷ms sąlygoms. 
 
Vengrija – remia tikslingą resursų naudojimą, taip pat remia BSD, kuris pad÷tų pasiekti efektyvesnę koordinaciją; 
neremia ex-post sąlygų, mano, kad 2019 m. yra per v÷lu skirstyti veiklos įgyvendinimo rezervą, nepritaria 
makroekonomin÷ms sąlygoms, 2,5 proc. capping‘ui šiuo atveju pritaria Lietuvai, Latvija ir Estijai, taip pat neremia 
10 mlrd. eurų Sanglaudos fondo l÷šų perk÷limą į Europos infrastruktūros priemonę.  
 
Integruoto teritorinio požiūrio stiprinimas 

Daugelis pasisakiusių šalių, tokių kaip Latvija, Graikija, Estija, Bulgarija, Portugalija ir kt., remia pirmininkaujančios 
šalies parengtas išvadas d÷l integruoto teritorinio požiūrio, mano, kad tur÷tų būti stiprinama miestų dimensija, 
teritorin÷ sanglauda, remia ESPON.  
 
Apibendrinimas 
Europos Komisijos Regionin÷s politikos komisaras J.Hahn. Tematin÷ koncentracija turi būti – ji reikalauja daugiau 
diskusijų; netur÷tų būti finansuojama viskas, reikia koncentruoti resursus ties keletu esminių prioritetų. Pabr÷ž÷, 
kad svarbu supaprastinimas paramos gav÷jams, tuo pačiu pabr÷ž÷, kad supaprastinimas reikalingas ir 
nacionaliniame lygmenyje, nes tai (supaprastinimas) yra ne tik tai, kas numatyta Reglamente, bet ir tai, kaip mes 
nacionaliniame lygmenyje nusistatysime.  
 
Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių komisaras L.Andor mato, kad egzistuoja bendras sutarimas d÷l to, 
kad svarbu ES sanglaudos politikos efektyvumo didinimas; supaprastinimas; sąsajos su strategija „Europa 2020“ 
užtikrinimas ir daugiau integruoto požiūrio. Taip pat reaguojant d÷l minimalių paramos ribų nustatymo pasteb÷jo, 
kad ES fondai turi tarnauti ES politikoms, opPrieš sakydami, kad nenorime 20 proc. ESF skirti socialiniai 
įtraukčiau ir skurdui turime susimąstyti apie savo tikslus didinti užimtumą.  
 
Lenkijos Regionin÷s pl÷tros ministr÷ E. Bienkowska apibendrindama teig÷, derybų metu bene sud÷tingiausi 
momentai bus Europos infrastruktūros tinklų priemon÷ ir 2,5 proc. capping‘as. Taip pat egzistuoja tam tikras 
sutarimas, kad svarbu stiprinti strateginę dimensiją, koordinavimą, taip pat svarbu tematin÷ koncentracija, tačiau 
daug diskusijų kyla d÷l išankstinių minimalių paramos ribų nustatymo tematiniams tikslams/investiciniams 
prioritetams.   


