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Šio Vadovo tikslas padėti profesinių sąjungų atstovams, įtrauktiem į įvairius Europos Socialinio fondo komi-
tetus. 

Vadovas suteikia informaciją apie naujausią ESF ir kitų Struktūrinių Fondų reformą taip pat apie Europos
Socialiniame fonde naudojamus partnerystės principus. Tai taip pat pristato seriją geros praktikos pavyz-
džių, kaip profesinės sąjungos naudoja ESF. 

Mes tikimės, kad šis Vadovas bus naudingas instrumentas tam, kad pagerintų profesinių sąjungų organiza-
cijų dalyvavimą Europos Bendrijų, o ypač ESF struktūrinės politikos įgyvendinime. 

Europos Sąjungos struktūrinės politikos tikslas padeda mažinti regioninius skirtumus ir kurti visuomenę su
visišku užimtumu, lygiomis galimybėmis, socialiniu įtraukimu ir sanglauda,  tai yra diegti Europos Socialinį
modelį. 

Europos profesinių sąjungų konfederacijai (ETUC) partnerystės principas yra pagrindinis struktūrinių fondų
priemonių sėkmingo panaudojimo garantas. Aukštos kokybės partnerystės turi būti laikomasi, įtraukiant
socialinius partnerius kiekvienoje fondo veiklos fazėje. 

Europos Socialinis fondas yra vienintelis Fondas, kuris pasitiki aktyviu socialinių partnerių dalyvavimu jo
Europos Komitete. Mes manome, kad šis dalyvavimas garantuoja reikšmingą pridėtinę vertę ir apgailestau-
jame, kad tas pats dalyvavimo tipas nebuvo išplėstas į kitus Struktūrinius Fondus. 

ESF yra pirminis instrumentas, remiantis Europos Užimtumo Strategijos įgyvendinimą. Europos Užimtumo
Strategija turi būti konkrečiai įtraukta į nacionalinę, regioninę ir vietinę darbo rinkos politiką, ir į ESF tikslus.
Tai apima ESF indėlį, siekiant Lisabonos Strategijos įgyvendinimo tikslų, tokių kaip žinių visuomenės sukū-
rimas ir visą gyvenimą trunkančio mokymo skatinimas. 

Europa turi padaryti didžiulę investiciją į žmones, kurie yra neabejotinai vertingiausias konkurencingas bet
kokios visuomenės turtas. Ši investicija turi numatyti socialinius pokyčius, kylančius iš žinių visuomenės,
atrasdama atsakymus į darbo vietų išsaugojimo ir sukūrimo problemas, didėjant produktyvumo lygiams
Europos firmose, identifikuodama novatoriškus ir efektyvesnius darbo organizavimo būdus, apimdama
esminę investiciją į darbuotojų kvalifikacijų ir įgūdžių vystymą, socialinį įtraukimą ir lygių galimybių užtikri-
nimą. Tai yra Europos ateities raktas.

John Monks
ETUC Generalinis sekretorius
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Pratarmė



Šis Vadovas, išleistas ETUI-REHS bendradarbiaujant su ETUC, yra “Vadovo profesinių sąjungų veikėjams”
tęsinys, kurį ETUC išleido, naudodama struktūrinių fondų 2000-2006 metų lėšas. 

Jis siekia aprūpinti ypatingą paramą profesinių sąjungų kolegoms iš 12 naujų Valstybių narių, kurios pirmą
kartą dalyvauja ESF. 

Mes sutelkėme savo dėmesį ESF, kaip į vieną svarbiausių įrankių, skatinantį Europos užimtumo strategiją, ir
kaip įnašą į “Europos žinių trikampį” (tyrimai, inovacija ir švietimas Europos Sąjungoje). 

Pirmą kartą, iš tikrųjų, ES Reguliavimas akcentuoja naudingą socialinių partnerių įtraukimą, nustatydamas
tinkamą potencialų paskyrimą "gebėjimų vystymui", nukreiptai į socialinio dialogo ir bendrų socialinių partne-
rių veiksmų stiprinimą.

Vadovo tikslai:

■ suteikti bendros informacijos apie naują ESF struktūrą 2007-2013 metams;
■ pagerinti profesinių sąjungų supratimą to, kaip jie gali dalyvauti ESF panaudojime skirtingose stadijose ir

lygmenyse, ypač per “Kontrolės Komitetus”, kuriuose profesinių sąjungų paprašo konsultuoti dėl iniciatyvų
ir sąsajų tarp finansavimo ir pagrindinių tikslų darbuotojams; 

■ parodyti profsąjungos veikėjams, kaip jie gali panaudoti ESF, kad turėtų poveikį užimtumui ir inovacinei poli-
tikai jų šalyse. 

Vadovo priede pateikta kai kuri mokomoji medžiaga, panaudota pirmajame jungtiniame ETUI-REHS ir ETUC
seminare “Mokymai projektuoti ir vykdyti Europos socialinio fondo projektus”, kuris vyko Madride 2007
m. birželį. Tikiuosi, kad geros patirties pavyzdžiai, pristatyti Madride ir aprašyti čia, suteiks įkvėpimą mūsų
kolegoms. 

Noriu padėkoti Johnui Monks, Józefui Niemiec ir Claude Denagtergal iš ETUC, Ornellai Cilona ir Robertui
Pettenello iš CGIL, Charlottai Krafft iš SACO, Alanui Manning iš TUC, Luisui Galiano iš UGT-E ir Paco Moreno
iš CC.OO., kurie visi dalyvavo šios medžiagos apjungime ir savo šios srities žinių perdavime. Dėkoju taip pat
Silvanai Pennellai, kuri yra atsakinga už ETUI-REHS ES informacijos tarnybą, už tai, kad koordinavo šią inicia-
tyvą ir sėkmingai užbaigė. 

Ypatinga padėka Europos Komisijos atstovui Dominique Be, Europos socialinio fondo Užimtumo direktorato
koordinavimo skyriaus vadovo pavaduotojui už pagalbą ir naudingus patarimus. 

Šis vadovas buvo parengtas anglų ir prancūzų kalbomis. ETUC ir ETUI-REHS nori bendradarbiauti su konfede-
racijomis, kad būtų sudarytas vertimas į nacionalines kalbas.

Jeff Bridgford
ETUI-REHS Švietimo departamento direktorius
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KAIP NAUDOTI VADOVĄ



Pirmiausia noriu pasveikinti ETUI-REHS Švietimo departamentą už tai, kad paruošė šį mokymą ESF 2007-
2013 metų programavimo periodui. Esu įsitikinęs, kad tai padės ETUC narėms organizacijoms įsitraukti į
fondo finansuojamus projektus.

ETUC visada reikalaudavo sustiprinti išsiplėtusios Europos Sąjungos struktūrinę politiką, kadangi Sutartyje yra
nurodyti sanglaudos ir solidarumo principai ir sudaro dvi svarbiausias gaires narių ir suinteresuotų valstybių
integracijai. Sanglaudos politika turi padėti rasti daugelio iššūkių sprendimus (globalizacija, plėtra, ir t.t.), tuo
tarpu mažindama atskirtį tarp regionų ir skatindama kurtis pilno užimtumo visuomenę, su lygiomis galimybė-
mis, socialiniu įtraukimu ir socialine sanglauda, kitaip tariant, mūsų socialiniu modeliu.

Plačios 2007-2013 metų politikos gairės  jau anksčiau buvo apibrėžtos, kaip ir jos visuotinis finansavimas, ir
tai kartu  tai apibrėžia šio periodo biudžetą ir taisykles.

Kaip yra žinoma, ETUC pristatė savo požiūrį (2004 m. spalį) į ES sanglaudos politiką periodui po 2006 metų,
o vėliau (2005 m. gruodį) į finansines perspektyvas 2007-2013 metams. Tai pastaraisiais metais įgalino mus
pristatyti savo poziciją ir reikalavimus diskusijose tarp įvairių Europos Sąjungos institucijų. Prie mūsų priori-
tetų sugrįšiu netrukus.

Sevilijos Kongresas  iš esmės buvo susitelkęs ties Europos biudžeto ateitimi, pažymėdamas, kad Fondų regla-
mentas nesikeis, bet, kad Europos Sąjunga nusprendė peržiūrėti Europos politikos finansavimą 2009 metams.

Taigi, koncentruosiuosi į pagrindinius aspektus, kurie, tikiuosi, bus aktualūs jūsų darbui, šiame trijų dienų
seminare. Norėčiau susitelkti ypač ties ETUC vaidmeniu, ties mūsų prioritetiniais reikalavimais, ir ties veiks-
mais, reikalingais imtis per trumpą laiką. 

Nauja sanglaudos politikos struktūra, efektyviau įgyvendinanti Lisabonos tikslus

2007 metais taisyklėms buvo padaryti esminiai pakeitimai dėl decentralizacijos ir supaprastinimo. ETUC iš
esmės priėmė šį naują siūlymą, nors pabrėžė  efektyvios Europos Sąjungos politikos koordinacijos reikalin-
gumą, ypač Lisabonos strategijoje. 

Taigi, ETUC mano, kad aiški nuoroda į Lisabonos ir Geteborgo tikslus bendrame reguliavime turi didelę
reikšmę, o konkrečiai, teiginys, kad sanglaudos politika turi sujungti tuos tikslus ir tapti pagrindiniu bruožu jų
rezultatams pasiekti per nacionalines plėtros programas. 

Tuo pat metu, ETUC palaiko prioritetinių temų sukonkretinimą į tris svarbiausius tikslus: sanglauda, regio-
ninis konkurentiškumas ir užimtumas, bei Europos teritorinis bendradarbiavimas.

Kalbant apie susiliejimą, ETUC mano, kad mažiau išsivysčiusios išsiplėtusios Sąjungos šalys, kurios net nesie-
kia Europos Sąjungos vidurkio, turi likti prioritetu, bet ta laikina pagalba turi būti duota šalims, kur bendrasis
vidaus produktas yra 75 % žemesnis nei Europos Sąjungos vidurkis 15 (vadinamasis didinimo “statistinis
poveikis”) ir iš viso neturėti, tačiau, “pasidarė greitai turtingas”.

ETUC mano, kad regioninio konkurentiškumo ir užimtumo siekiniai dabartinėje programoje gali iš tikrųjų būti
sunkiai įgyvendinti. Būtina aiškiai apibrėžti regioninės plėtros socialinę dimensiją ir kad narės valstybės turi
susieti savo veiksmų planus dėl užimtumo ir planus dėl įtraukimo. Šių abiejų aspektų įgyvendinimas yra
būtinas, per regioninės plėtros programas, padedančias šalims numatyti ir skatinti ekonominį pakeitimą, pare-
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STRUKTŪRINIAI FONDAI IR ETUC STRATEGIJA



miant jų, kaip regionų, konkurentiškumą ir patrauklumą; ir, antra, per programas, apibrėžtas tinkamame teri-
toriniame lygmenyje, padedančias žmonėms pasiruošti ir prisitaikyti prie ekonominių pakeitimų. 

Kas liečia šalių tinkamumą tam, vis tik, valstybės narės, glaudžiai bendradarbiaudamos su šiomis šalimis,
geriausiai sugeba įvertinti regionus, kuriem pagalbos reikia labiausiai, mes kiekvieną kartą pabrėžiame, kad
Struktūriniai Fondai yra Europos Sąjungos politika, suderinta daugybės bendrų principų ir tikslų pagrindu, kad
užkirstų kelią šios politikos pakartotinei nacionalizacijai. Todėl būtina apibrėžti objektyvius tinkamumo kriteri-
jus, garantuojant optimalią išraišką ir balansą tarp Europos, nacionalinių ir regioninių lygių. 

ETUC džiaugiasi, kad, remiantis INTERREG iniciatyvos patirtimi, buvo sukurtas naujas Europos teritorinio
bendradarbiavimo tikslas, nukreiptas į harmoningos ir išlygintos Sąjungos teritorijos integracijos skatinimą,
bendradarbiaujant tarp jos narių svarstant svarbius visai bendruomenei klausimus tarpvalstybiniuose, daugia-
šaliuose ir tarpregioniniuose lygiuose. 

Bendradarbiavimas ir veiksmai iš tikrųjų, turi būti sustiprinti tarpvalstybiniuose, daugiašaliuose ir tarpregioni-
niuose lygiuose. Profesinių sąjungų teigiama patirtis gauta iš veiklos, vykdytos 41 Tarpregioninių profesinių
sąjungų tarybų (ITUCs), apimant šalis, turinčias bendrą sieną su naujomis valstybėmis narėmis, atskleidė, kad
tai yra teisinga veiklos kryptis.

ETUC remia Komisijos pasiūlytą strategiją, pritaikytą supaprastinti ir kurti metinį strateginį dialogą su Europos
institucijomis, kurios turi įvertinti pažangą, padarytą dėl strateginių prioritetų ir gautų rezultatų. 

ETUC džiaugiasi faktu, kad socialiniai partneriai Europos lygmenyje yra konsultuojami dėl globalinio strategi-
nio dokumento, sąryšio politikai. Panašiai socialiniai partneriai turi būti tinkamai konsultuojami nacionali-
niame lygmenyje Nacionalinėje strateginės paramos struktūroje, nustatytoje valstybių narių. 

ETUC taip pat palaiko mintį apie didesnę decentralizaciją, paliekant daugiau pareigų valstybėms narėms ir
regionams, tuo tarpu palaikant finansinį griežtumą, jei Komisija garantuoja sąsają su Europos politika ir tiks-
lais, taip pat kaip koordinacija tarp Europos, nacionalinių ir regioninių lygių, kad išvengtų bet kokio pavojaus
dėl skirtumų tarp Valstybių narių ir jų viduje.

ETUC įsitikinę, kad partnerystės principas yra labai svarbus garantuojant struktūrinių fondo veiksmų ištesė-
jimą. Svarbu tęsti užtikrintą aukštos kokybės partnerystę, įtraukiant visos ESF remtos veiklos žingsnių socia-
linius partnerius. 

Štai kodėl ETUC reikalavo, kad struktūrinio fondo reguliavimai aiškiai apibrėžtų partnerystės principus, vietoj
to, kad pasitikėtų nacionalinėmis taisyklėmis ir praktika. Panašiai, kalbant apie Europos Socialinį fondą, ETUC
palaikė Komisijos pasiūlymą mažiausiai 2 % ESF išteklių skirti gebėjimų vystymui ir konvergencijos programos
veiksmams, vykdomiems kartu su socialiniais partneriais, tuo pat metu  reikalaujant aiškios nuorodos į socia-
linį dialogą. Deja, šie reikalavimai buvo atmesti. 

ETUC taip pat gailisi, kad Europos Socialinis fondas yra vienintelis, kuris apima aktyvų socialinių partnerių
dalyvavimą Europos Komitete. Mes tvirtiname, kad šis dalyvavimas atneša svarbią papildomą naudą. Mes
reikalaujame, kad kasmetiniai susitikimai tarp Europos Komisijos ir socialinių partnerių įtrauktų ir tikrą konsul-
taciją ir kad kiti forumai būtų nukreipti į diskusijas su valstybėmis narėmis ir Komisija. 

Mes taip pat manome, kad socialiniai partneriai turi būti aprūpinti technine pagalba, kuri pagerintų jų pajėgu-
mus, būtent naujose valstybėse narėse, kad būtų palengvintas jų dalyvavimas administravime ir projektų,
finansuojamų Struktūrinių Fondų,įvykdyme. Mes todėl sveikiname Komisijos iniciatyvą sukurti darbo grupę,
skirtą pagerinti partnerystės principo ištesėjimą ESF komitete. 

Finansiniai ištekliai atspindi Europos Sąjungos politikos siekius. Reikia pasakyti, kad dabartinis Sąjungos
biudžeto išteklių investavimo lygmuo yra pakankamai mažas, palyginus su gautais teigiamais rezultatais, ypač
dėl situacijos pagerinimo mažiau populiariuose regionuose ir tikros sanglaudos pradžia. Be to, atsižvelgiant į
ambicingus tikslus, kuriuos Valstybės narės nubrėžė Europos Sąjungai, siekiant didinti Lisabonos ir Geteborgo
strateginius tikslus, išteklių lygį, kuris yra tiktai apie 1 %, tai nėra proporcinga nei iššūkiams nei padarytiems
įsipareigojimams. 
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Europos Sąjungos plėtra buvo stipriai skatinta fondų, pateiktų mažiau privilegijuotoms valstybėms narėms ir
regionams. 2005 metais, sutartis dėl Finansinių Perspektyvų 2007-2013 metams kėlė susijaudinimą, kadangi
fondai tapę prieinami naujoms narėms, pasirodė mažesni nei prieš tai. Biudžeto patvirtinimas, žinoma, buvo
laukiamas, bet svarbu pripažinti, kad tam tikros problemos išlieka. 

Kiekviena dalis turės būti nagrinėjama 2008/2009 metais, pagal Europos Tarybos 2006 m. kovo reglamentą,
įskaitant žemės ūkio subsidijų ir ypatingos Jungtinės Karalystės atskirties (nors ir pažemintos) nuo Europos
biudžeto. 

Kadangi Komisija nepasiūlė jokių naujų specifinių išteklių artimiausiai ateičiai, sistema išsaugos savo dabar-
tinę struktūrą. Dabartinė sistema sulaukia daug kritikos už jos sudėtingumą ir painumą. Todėl ETUC palaiko
pasiūlytą diskusiją šiuo klausimu ir apie tai, kaip pataisyti šiuos trūkumus, ir prie diskusijų aktyviai prisidės. 

Tokie debatai neturi būti apsiriboti tik specifinės problemos svarstymu, bet turi apžvelgti išteklių ir išlaidų
formavimą. ETUC teigia, kad finansinės perspektyvos atspindi Sąjungos politikos siekius. Jie pagrįsti mintimi,
kad ekonominis pranašumas, kurį kiekviena šalis gauna iš priklausymo ES viršija griežtai biudžetinę savo daly-
vavimo kainą. Europa yra tinkamas lygmuo tam tikriems išlaidų ir investicijos tipams. Europos pridėtinė vertė
turi svarstyti, o ne stengtis gauti “teisingą grąžą”, pagrįstą grynų subalansuotų biudžetų apgaulingu skaičia-
vimu nacionaliniame lygmenyje. 

Didinimas ir tam reikalingas solidarumas, taip pat kaip Europos politikos koncentravimas į Lisabonos
Strategijos tikslus, suteikia galimybę pagalvoti apie naują savų išteklių sistemą ir Europos mokesčių paskirtį.
Mes norime, kad Europos sąjunga įsipareigotų siekti šių tikslų, ir valstybės narės pasiruoštų prisidėti prie
bendros politikos, kuri, kaip žinia, yra efektyvi ir būtina, pagrįsta solidarumu ir didesne demokratija.”

Józef Niemiec,
Konfederacijos Sekretorius ETUC
ETUI-REHS Švietimo mokymo
kursas, 2007 m. birželis, Madridas
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Europos sąjunga kuria daugiau ir geresnių darbo vietų. Todėl reikia investuoti į žmones, ir Europos Socialinis
fondas (ESF) tam yra svarbiausia finansinė priemonė. ESF skiria daugiau kaip 10 milijardų į metus visai
Europos Sąjungai, kad padėtų žmonėms kelti savo išsimokslinimo ir įgūdžių lygį. Tai sudaro daugiau kaip 10
% viso Europos sąjungos biudžeto.
Per 2007-2013 metų laikotarpį ESF koncentruojasi keturiose socialiniams partneriams ir jų nariams svarbiau-
siose srityse: prisitaikyme tarp darbuotojų ir verslo, prieinamume prie darbo, socialinės atskirties mažinime,
ir partnerystės skatinime reformoms.
ESF Reglamentas pabrėžia pagrindinį socialinių partnerių vaidmenį Lisabonos Strategijos tikslų įgyvendinimui
vystymuisi ir darbo vietoms, ir jų įsipareigojimo svarbą ekonominės ir socialinės sanglaudos sustiprinimui,
gerinant darbą ir darbo galimybes. 
Integruotuose vystymosi ir darbo vietų nurodymuose 2005-2008 metų periode socialinių partnerių vaidmuo
yra taip pat svarbus. Tai yra pagrindinis politikos instrumentas Lisabonos Strategijos įgyvendinimui ir vysty-
mui. Užimtumo politikos nurodymai pabrėžia socialinių partnerių vaidmenį, ypač skatinant lankstumą kartu su
darbo saugumu, darbo rinkos pasidalinimo sumažinimą, ir darbo jėgos kainos, palankios darbininkams, ir
darbo užmokesčio nustatančių mechanizmų užtikrinimą. Ypač tikimasi, kad socialiniai partneriai prisidės prie
darbo kiekį atitinkančių  darbo galių ir politikos  neleidžiančios rastis įgūdžių stygiui išsivystymo, ir darbo rinkų
funkcionavimo plėtros.
Partnerystė yra ypač svarbi norint pagerinti situaciją darbo rinkoje ir skatinti gerą valdymą. Todėl ESF
Reglamentas apima ir naują, atskirą ESF palaikomą prioritetą (Art. 3.1(e)), kuris numato specifinį partnerys-
tės ir sutarčių palaikymą, apjungiant tinkamus tarpininkus, tokius kaip socialiniai partneriai ir NVO, norint
mobilizuoti reformas darbo ir socialinio įtraukimo srityse. 
Toliau pripažįstant socialinės partnerystės svarbumą, ESF Reglamentas pabrėžia aktyvaus  socialinių partne-
rių įtraukimo poreikį, ESF įgyvendinimui, numatant specifinį partnerystės išsivystymo palaikymą. Socialiniai
partneriai yra pagrindiniai ESF naudos gavėjai, taip pat ir pagrindiniai veikėjai jų valdyme.

Socialiniai partneriai yra tiesiogiai susiję su ESF įgyvendinimu

Socialiniai partneriai yra daugybės ESF finansuotų projektų kūrėjai. Per 2000-2006 metų programinį periodą
socialiniai partneriai buvo ypatingai įsitraukę į darbą darbuotojų prisitaikymo srityje, ypač rūpinantis mokymu
ir visą gyvenimą trunkančiu studijavimu. 2007-2013 ESF Reglamentas užtikrina, kad socialiniai partneriai
visose valstybėse narėse toliau gaus naudą visuose ESF prioritetuose, nurodant kiekvienos vykdomos progra-
mos vadovaujančioms institucijoms skatinti kompetentingą socialinių partnerių dalyvavimą ESF finansuoja-
mose veiklose.

Socialiniai partneriai sulaukia naudos iš išplėtotos mažiausiai išvystytų valstybių narių
ir regionų paramos

Europos Sąjunga pripažįsta, kad socialinis dialogas yra esminė valdymo dalis Europoje ir kad socialiniai
partneriai atlieką išskirtinį vaidmenį ekonominiame ir socialiniame valdyme. Sutartis pati savaime skatina
socialinio dialogo vystymąsi (Art. 138-139). Socialinių partnerių ir kitų tarpininkų įsitraukimas iš tiesų yra  išsi-
vystymo ir efektyvios politikos įdiegimo pagrindas ir drauge Europos Sąjunga ir valstybės narės turi naudos iš
veiksmingos socialinio dialogo struktūros.
Nepaisant pastarųjų metų progreso, socialiniai partneriai ir socialinis dialogas išlieka palyginti silpni dauge-
lyje regionų tinkamų konvergencijos programai, t.y. regionuose, kur bendrasis vidaus produktas nesiekia 75
% Bendrijos vidurkio. Todėl ESF numato sustiprinti socialinių partnerių palaikymą šiuose regionuose.
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Tikslas yra toliau gerinti socialinių partnerių gebėjimą dalyvauti socialiniame dialoge taip pat socialiniame,
darbo rinkos ir ekonominiame valdyme. Parama sustiprinti socialinių partnerių institucinius gebėjimus yra
numatoma kaip būtina skatinant socialinio dialogo struktūros įkūrimą ir funkcionavimą visuose lygiuose taip
pat kaip ir remiant partnerystės ir dialogo vystymą tarp valstybinių institucijų, socialinių partnerių ir NVO. 
Todėl ESF Reglamentas (Art. 3.2(b)) prioritetu laiko paramą institucinių gebėjimų stiprinimui ir socialinių
partnerių veiksmingumui, konkrečiai, skatinant kompetencijos didinimą plėtros regionuose. Be to, ESF
Reglamentas (Art. 5.3(2)) teigia, kad atitinkamas ESF išteklių kiekis turėtų būti skirtas socialinių partnerių
kompetencijos, gebėjimų ugdyme. Gebėjimų kūrimo veikla apima mokymą, tinklų sukūrimą, socialinio dialogo
veiklos stiprinimą, kartu vykdomą su socialiniais partneriais, būtent,  atsižvelgiant į darbuotojų ir įmonių prisi-
taikymą.

Socialiniai partneriai atlieka esminį vaidmenį ESF valdyme 

ESF Reglamentas pripažįsta, kad veikmingas ir efektyvus ESF remiamų veiksmų įvykdymas priklauso nuo gero
valdymo ir visų veikiančių pusių partnerystės, o konkrečiai - socialinių partnerių ir kitų tarpininkų. 
Nors socialiniai partneriai jau sėkmingai įtraukti į ESF vykdymą 2000-2006 periode, jų dalyvavimas yra toliau
skatinamas 2007-2013 Bendro Reguliavimo periodui (EC) N° 1083/2006 (Art. 11), kas skatina valstybes
nares vystyti partnerystę su valdžios organais ir įstaigomis, tokiomis kaip socialiniai partneriai ir ESF
Reglamentas (Art. 5), kuris teigia tai, kad ESF turi skatinti gerą vadovavimą ir partnerystę.
Konkrečiau, ESF Reglamentas (Art. 5.2 & 5.3) skiria socialiniams partneriams aiškų vaidmenį ESF valdyme,
primygtinai siūlant valstybėms narėms užtikrinti savo dalyvavimą pasiruošime gauti ESF paramą, jos kontro-
liavime ir įsisavinime. Esant įtrauktiems į ESF kontrolę, socialiniai partneriai turi progą pareikšti nuomonę dėl
vykdomų programų įsisavinimo, kadangi jie tvirtina ESF finansuojamų programų pasirinkimo kriterijus,
peržvelgia vykdomų programų progresą, ir tvirtina pranešimą apie įsisavinimą. 

Išvada

Europos Sąjunga pripažįsta esminį socialinių partnerių įnašą pasiekiant visišką užimtumą, gerinant darbo
produktyvumą ir kokybę, ir stiprinant socialinę ir teritorinę sanglaudą, o tai suteikia socialiniams partneriams
didžiausią vaidmenį ESF įgyvendinime.

Dominique BE
Skyriaus vadovas
EMPL A/1
Europos socialinio fondo Koordinacija
DG Employment, Social Affairs 
& Equal Opportunities
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Vieni svarbiausių iš Komisijos žinioje esamų finansavimo mechanizmų yra vadinamieji Struktūriniai fondai’, iš
kurių ko gero reikšmingiausias profesin�s sąjungos atžvilgiu yra Europos socialinis fondas.  Be bendros
Struktūrinių fondų apžvalgos, šis skyrius smulkiau nagrin�ja Europos Socialinį fondą ir jo vaidmenį profesi-
n�ms sąjungoms.

Struktūriniai fondai
Struktūriniai fondai yra pagrindinis Europos sąjungos įrankis, bendradarbiaujant su valstyb�mis nar�mis,
palaikant mažiau išvystytus regionus, esančius Sąjungos viduje.  Jie naudojami mažinant socialinę, ekono-
minę atskirtį tarp valstybių narių ir tarp įvairių teritorinių vienetų.  Jie siekia pakelti ekonominę ir socialinę
sanglaudą, konkurentiškumą ir užimtumą, stabilaus vystymo modelio kontekste, - tai vienas svarbiausių
Europos sąjungos politinių prioritetų.

Susiję fondai yra šie:
■ Europos regioninės plėtros fondas (ERPF), skirtas finansuoti produktyvias investicijas, infrastruktūras ir

iniciatyvas, skirtas mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Sąjungos teritorinių rajonų
■ Europos socialinis fondas (ESF), sutelktas į užimtumo didinimą, žmogiškųjų išteklių vystymą ir socialin�s

integracijos k�limą
■ Sanglaudos fondas, sukoncentruotas į aplinkos politiką ir tarpeuropines transporto infrastruktūras, skirtas

visai tų valstybių narių teritorijai, kurių kiekvienos  nacionalin�s pajamos yra mažesn�s, nei 90 % viso
Bendrijos vidurkio.

Šie fondai nukreipti į tris prioritetinius tikslus, apibr�žtus 2007-2013 metų periodui: 
■ Sanglauda
■ Regioninis konkurentiškumas ir užimtumas
■ Europos teritorinis bendradarbiavimas.

Konvergencijos programa 
Konvergencijos programa skirta pagreitinti mažiausiai išvystytų valstybių narių ir regionų įsiliejimą, gerinant
vystymosi ir užimtumo sąlygas:
■ Didinant ir gerinant investicijų kokybę į žmogiškąjį ir fizinį kapitalą
■ Skatinant naujoves ir žinių visuomen�s vystymąsi
■ Skatinant prisitaikymą prie ekonominių ir socialinių pokyčių
■ Užtikrinant gamtos apsaugą ir jos būkl�s gerinimą
■ Siekiant administracinio efektyvumo. 

Regionai, į kuriuos nukreiptas šis siekinys, yra tie, kur kiekvieno bendrasis vidaus produktas (BVP), apskai-
čiuotas Bendrijos pagrindu 2000 - 2002 metų periode, yra mažesnis nei 75 % vidutinio BVP ES-25 tame
pačiame periode.
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Regioninio  konkurentiškumo  ir užimtumo  siekinys 
Tuo siekiama sustiprinti konkurentiškumą ir užimtumą ir susilaukti ekonominių ir socialinių pokyčių.
Numatoma skatinti: 
■ Investicijų į žmogiškąjį kapitalą padidintą kiekybę ir kokybę
■ Naujoves ir žinių visuomen�s sampratą
■ Verslą
■ Aplinkos apsaugą ir jos gerinimą
■ Darbuotojų ir verslo prieinamumo bei prisitaikymo tobulinimą
■ Apimančių darbo rinkų vystymąsi. 

Regionai, į kuriuos nukreiptas šis siekinys, yra tie, kurių neapima Konvergencijos programa.

Europos teritorinis bendradarbiavimo siekinys
Šis siekinys nukreiptas sustiprinti:
■ Tarptautinį bendradarbiavimą per bendras vietines ir regionines iniciatyvas pasienio rajonuose 
■ Daugiašalį bendradarbiavimą tarp Europos Komisijos tinkamais pripažintų regionų, su veiksmų, 

prisidedančių prie integruoto teritorinio vystymo ir sujungtų su Bendrijos prioritetais, pagalba
■ Tarpregioninį bendradarbiavimą ir keitimąsi patirtimi visoje Bendrijos teritorijoje. 

Pereinamoji parama yra prieinamas regionams, kurie atitinka Konvergencijos programos reikalavimus, tur�jo
BVP lygį, išmatuotą ES-15 šalių išraiškoje, vietoje ES-25.  Panaši pereinamoji parama prieinama ir valstyb�ms
kurios atitiko Sanglaudos fondo paramos reikalavimus, tur�jo  išmatuotas savo bendrąsias nacionalines
pajamas pagal ES-15, vietoj ES-25 šalių.

Konvergencijos programa yra palaikoma visų anksčiau min�tų fondų. Regioninio konkurentiškumo ir užim-
tumo siekinys yra palaikomas ERPF ir ESF. Europos teritorinio bendradarbiavimo siekinys yra palaikomas
išskirtinai ERDF. 

Svarbu pažym�ti, kad, nuo 2007 metų, šitie struktūriniai fondai bus pritaikyti visoms 27 ES nar�ms (t.y.
apimant Bulgariją ir Rumuniją).

Kiekviena valstyb� nar�, dirbanti bendrai su Europos komisija, prival�jo paruošti strateginį dokumentą
(žinomą kaip Nacionalinis strateginis dokumentas) iki 2006 metų pabaigos.  Šis dokumentas suteikia kartu
bendrus ir specifinius nurodymus  įsikišimui ties kiekvienu tikslu.

Be to, kiekviena šalis, konsultacijoje su Komisija, privalo pateikti Veikimo programą kurią sudaro suplanuo-
tos įgyvendinimo priemon�s, finansavimo planai ir tvarkymo bei kontroliavimo metodai kiekvienam įsikišimui.

Valstyb�s nar�s privalo įtraukti regionines ir vietines valdžios institucijas, kartu su ekonominiais ir socialiniais
partneriais, įskaitant profesines sąjungas, ruošimesi, įgyvendinime, kontroliavime ir veiksmo programų įver-
tinime.

Struktūrinių fondų finansavimas

Bendra ES finansų skirta suma fondams per 2007-2013 metų periodą, yra 308.041 milijonai ¤. Tai numatyta
įvairiems tikslams:

■ Konvergencijos programai 81.54%
■ Regioninio konkurentiškumo ir užimtumo tikslui 15.95%
■ Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui 2.52%

Tarp kita ko, sumos yra paskirtos nacionaliniam papildomam finansavimui.  Normaliai, kiekviena šalis turi
prisid�ti atitinkamu finansavimu, kurį sudaro bent jau 25 % skirti rajonams, įtrauktiems į Konvergencijos prog-
ramą, ir 50 % rajonams, įtrauktiems į regioninio konkurentiškumo ir užimtumo siekinį, nors yra keletas
išimčių, įskaitant regionus, kuriems tenka pereinamoji parama.
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Europos socialinis fondas
Europos socialinis fondas buvo perorganizuotas, kad atitiktų Lisabonos strategijos reikalavimus.  Dabar jis
organizuotas taip, kad palaikytų Bendrijos tikslus d�l socialinio įtraukimo, nediskriminavimo, lygių galimybių
užtikrinimo, ir išsilavinimo bei švietimo.  Sąsajos tarp ESF ir politikos struktūros – Europos užimtumo strate-
gijos, yra stiprinamos, pabr�žiant užimtumą ir mokymą.  Tad verta žvilgtel�ti detaliau į prioritetus kuriuos
Bendrijos reglamentai 2007-2013 metams nubr�ž� Konvergencijos ir Regioninio konkurencingumo ir užim-
tumo tikslams.  Jie yra:

a) didinti darbuotojų, įmonių ir verslininkų prisitaikymą, norint gerinti numatymą ir pozityvią ekonominių
pokyčių vadybą, ypač skatinant:
(i) visą gyvenimą trunkantį mokymąsi ir didesnes įmonių, ypač smulkių ir vidutinių, bei darbuotojų investi-

cijas į žmogiškuosius išteklius, vystant strategijų ir sistemų įgyvendinimą, apimant mokymąsi, stažuotes,
kas užtikrina lengvesnį pri�jimą prie mokymų, ypač žemos kvalifikacijos ir vyresniems darbuotojams,
kvalifikacijos ir kompetencijos vystymą, informacinių ir komunikacinių technologijų pl�trą, elektroninį
mokymąsi,  naujovių ir verslo prad�jimo žinių stiprinimą;

(ii) novatoriškų ir produktyvesnių darbo organizavimo formų kūrimą ir platinimą, įskaitant geresnį sveikatos
ir darbų saugos lygį, ateities profesinių ir asmeninių gabumų poreikio įvardijimą ir užimtumo padidinimą,
mokymo ir paramos struktūras, įskaitant atleistųjų iš darbo įdarbinimą, darbuotojams kompanijos ir
sektoriaus restruktūrizacijos kontekste;

b) plečiant prieigą prie darbo ir nuoseklų bedarbių ir neveikliųjų žmonių įtraukimą į darbo rinką, užkertant
kelią bedarbystei, ypač ilgalaikei, ir jaunimo nedarbui, skatinant aktyvų sen�jimą ir plečiant dalyvavimą darbo
rinkoje, ypač skatinant:
(i) modernizaciją ir darbo rinkos įstaigų sustiprinimą, konkrečiai, darbo paslaugose ir kitose atitinkamose

iniciatyvose, Europos sąjungos ir valstybių narių visiško užimtumo strategijų kontekste;
(ii) aktyvių ir preventyvių priemonių įgyvendinimą, užtikrinant ankstyvą paramą poreikiams su atskirais

veiksmų planais ir įasmeninta parama, kaip pritaikytas mokymas, darbo paieška, atleistųjų įdarbinimas ir
mobilumas, savęs įdarbinimas ir verslo kūrimas, įskaitant bendradarbiaujančias įmones - stimulus skati-
nant dalyvavimą darbo rinkoje, lankstesnį vertinimą, ilgiau išlaikant vyresnius darbuotojus darbe. 

(iii) darbo ir privataus gyvenimo suderinimą, palengvinant prieigą prie vaikų priežiūros ir rūpinimąsi nuo kito
priklausančiais asmenimis;

(iv) vyraujančius ir specifinius veiksmus, gerinant prieigą prie darbo, nuoseklaus moterų dalyvavimo darbe
progreso pl�timą ir lytin�s diskriminacijos mažinimą darbo rinkoje, įskaitant, atkreipiant d�mesį į pagrin-
dines priežastis, tiesioginius ir netiesioginius skirtumus tarp skirtingų lyčių darbo užmokesčio;

(v) specifinius veiksmus, didinant migrantų dalyvavimą darbo rinkoje ir tuo būdu sustiprinant jų socialinę
integraciją ir palengvinant geografinį ir profesinį darbuotojų mobilumą ir tarpvalstybinių darbo rinkų
integraciją, per kalbos mokymą, vadovavimą ir įsigytų įgūdžių ir kompetencijų pripažinimą;

c) socialiai silpnų ir neturtingų žmonių socialinio įtraukimo stiprinimą, siekiant jų nuoseklios integracijos į
darbo rinką ir kovą su visomis diskriminacijos formomis darbo rinkoje, konkrečiai skatinant:
(i) kelius į integraciją ir sugrįžimą į darbo rinką žmon�ms, patiriantiems socialinę atskirtį, anksti mokyklą

palikusiems žmon�ms, mažumoms, žmon�ms su negalia, ir žmon�ms, besirūpinantiems priežiūros
reikalaujančiu asmenų per įdarbinimo reikalavimų keitimą, prieigą prie profesinio išsilavinimo ir mokymo;
taip pat kitus veiksmus, tokius kaip slaugos paslaugos, kurios gerina įsidarbinimo galimybes;

(ii) įvairov�s darboviet�je palaikymą, ir kovą su diskriminacija įsitraukiant ir esant darbo rinkoje, skatinant
supratingumą, vietos bendruomenių ir vietinių įmonių dalyvavimą ir vietinių užimtumo iniciatyvų palai-
kymą;

d) didinant žmogiškąjį kapitalą ir skatinant partnerystę, reformoms užimtumo ir integravimosi srityse, konk-
rečiai, skatinant:
(i) reformų kūrimą ir pristatymą švietime ir mokymo sistemose, siekiant išpl�sti įsidarbinimo galimybes,

pirminio ir profesinio išsilavinimo ir švietimo pagerinimą ir nuolatinį mokomojo personalo įgūdžių atnau-
jinimą siekiant naujovių ir žiniomis grįstos ekonomikos;

(ii) apjungtą aukštojo išsilavinimo įstaigų, tyrimų centrų ir įmonių veiklą;
e) partneryst�s, sutarčių ir iniciatyvų skatinimą, atitinkamus tarpininkus jungiant į sistemą, kaip socialinius
partnerius ir nevyriausybines organizacijas daugiašaliuose, nacionaliniuose, regioniniuose ir vietiniuose
lygmenyse, siekiant mobilizuotis reformoms užimtumo ir darbo rinkos srityse.
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Konvergencijos programa taip pat turi savo prioritetus:
a) investicijų į žmogiškojo kapitalo pl�timą ir gerinimą, ypač skatint:
(i) reformų įgyvendinimą švietimo ir mokymo sistemose, ypač siekiant pakelti žmonių jautrumą žinių visuo-

men�s ir visą gyvenimą trunkančio studijavimo poreikiui;
(ii) didesnį dalyvavimą švietime ir mokyme visuose gyvenimo laikotarpiuose, taip pat veiksmus, mažinančius

ankstyvą mokyklos metimą ir lytine diskriminacija paremtą asmenų vertinimą ir pagerintą prieigą prie
pirminio, profesinio ir aukštojo mokslo ir jų kokybę;

(iii) žmogiškųjų paj�gumų vystymą tyrimų ir inovacijų srityse, ypač per tolimesnes studijas baigus universi-
tetą ir tyr�jų, mokslininkų rengimą;

b) stiprinant viešojo administravimo ir visuomeninių paslaugų, o, kur reikia, ir socialinių partnerių bei nevy-
riausybinių organizacijų, kompetenciją ir efektyvumą nacionaliniame, regioniniame ir vietiniame lygmenyse,
siekiant reformų, geresnio sprendimo ir gero valdymo ypač ekonomin�se, užimtumo, švietimo, socialin�se,
aplinkosaugos ir teisin�se srityse, konkrečiai skatinant: 
(i) mechanizmus, padedančius gerinti strategijas ir programų kūrimą, kontroliavimą ir vertinimą, taip pat tai

darant per tyrimus, statistiką ir ekspertų patarimus, palaikant tarpžinybinę koordinaciją ir dialogą tarp
attinkamų viešų ir privačių institucijų;

(ii) geb�jimų ugdymą strategijų ir programų paj�gumų k�limui atitinkamose srityse,  tokiose, kaip įstatymų
vykdyme, ypač per ilgalaikį vadovų ir darbuotojų švietimą ir specifinę paramą ypač pagrindin�ms institu-
cijoms, inspekcijoms ir socio-ekonominiam veiksniams, įskaitant socialinius ir aplinkos partnerius, atitin-
kamas nevyriausybines ir atstovaujančias profesin�s organizacijas.

Šiais tikslais apibr�žtose ribose, ESF parems veiklos programas, paruoštas valstybių narių nacionaliniame ar
regioniniame lygmenyse.  ESF ištekliai taip pat atstovauja vieną svarbiausių įrankių skatinančių Europos
užimtumo strategijos įgyvendinimą, prad�tą Liuksemburgo Europos Vadovų Tarybos 1997 metais ir atnaujintą
Briuselio Europos Vadovų Tarybos 2005 m. liepą2. Ši strategija nustat� šiuos kiekybinius tikslus, kurie turi būti
pasiekti iki 2010:

■ Kad ieškantys darbo visoje ES gal�tų tartis d�l kiekvienos darbo vietos, paskelbtos per  valstybių narių įdar-
binimo įstaigas

■ Europos Sąjungos lygmenyje, efektyvaus vidutinio iš�jimo iš darbo rinkos amžiaus lygio pakilimo penke-
riais metais (lyginant su 59.9 metų amžiaus vidurkiu 2001 m.)

■ Sąlygų vaiko auginimui bent jau 90 % vaikų nuo trejų metų iki privalomo mokyklinio amžiaus, ir mažiausiai
33 % vaikų, jaunesnių, nei trejų metų amžiaus

■ Nedaugiau kaip 10 % viso ES vidurkio anksti mokyklą paliekančių asmenų
■ mažiausiai 85 % iki 22 metų amžiaus asmenų ES, įgijusių vidurinį išsilavinimą
■ Kad dalyvaujančių visą gyvenimą trunkančiame mokymesi būtų ne mažiau 12.5 % ES vidurkio lygmens,

suaugusių darbingo amžiaus gyventojų (25 - 64 metų amžiaus grup�je).

ESF finansuos daugiašalius ir tarpregioninius veiksmus, siekiant skatinti  savalaikių ir tinkamų strategijų
geros praktikos ir vystymosi pl�trą pokyčių valdymui. Taip pat bus palaikomi veiksmai įtraukiantys pamokas,
gautas iš bendrijos iniciatyvos EQUAL (viena iš pagrindinių ES bendrijos iniciatyvų, finansuotų ESF per 2000-
2006 m. periodą, kuri neveiks 2007-2013 m.). Šitie veiksmai taip pat kreips ypatingą d�mesį per daugiašalio
bendradarbiavimo sustiprinimą į migrantų integraciją, apimant prašančius prieglobsčio, ir grupes, nustumtas
į šalį d�l darbo rinkos.

Profesinės sąjungos ir struktūriniai fondai 
Bendrijos reglamentai numato pilną profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų dalyvavimą įvairiose stadi-
jose, realizuojant struktūrinius fondus, konkrečiai pabr�žiant planų ir veiksmų paruošimą, jų realizavimą ir
kontroliavimą. Tai apima ir dalyvavimą Priežiūros komitetuose, kurie bus įkurti kiekvienai struktūrinių fondų
patvirtintai veikimo programai. Šiose komitetuose profesin�s sąjungos gal�s siūlyti vadovavimą iniciatyvoms,
kurios bus remiamos, taip pat stebint santykį tarp l�šų paskirstymo ir svarbiausių darbuotojams tikslų pasi-
ekimo. 
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Sprendimai d�l individualių projektų pagrinde teks valdžios organams, tokiems, kaip ministerijos ir regionų
savivalda, kurie praeityje ne visada būdavo imlūs projektams, kuriuose įtrauktos ir profesines sąjungas.
Tačiau, visuose bendruose Europos socialinio fondo tiksluose, yra pasikartojantis sąryšis tarp darbuotojų,
socialinių partnerių ir  mokymo svarbos, kaip svarbus veiksnio gerinant įsidarbinimo galimybes.
Profesin�s sąjungos turi gerai išnaudoti šį ryšį, konkrečiai pažymint ESF išteklius, kuriuos pirmą kartą ESF
Reglamentas skiria konvergencijai. Ji apima ir socialinių partnerių geb�jimų didinimą, įgyvendinant ESF
tikslus, per mokymą, reikalavimų apjungimą, socialinio dialogo stiprinimą ir kitus veiksmus, kartu vykdytus
socialinių partnerių, konkrečiai - d�l darbuotojų ir įmonių prisitaikomumo.  Profesinių sąjungų dalyvavimo
tinkamumas tam yra akivaizdus. 

Geriausios galimyb�s, tik�tina, iškils sąryšyje su projektais, nukreiptais į darbuotojų mokymą ar perkvalifika-
vimą, arba paramos teikime jaunimo ir bedarbių profesiniam orientavimui. Dauguma jų, tik�tina, tur�s profe-
sinio mokymo projektų formą, - sritį, kurioje ne visos Europos profesinių sąjungų organizacijos šiuo metu
aktyviai dalyvauja.

Profesionalus mokymas turi būti interpretuojamas plačiausia prasme, įskaitant daugybę ekspertiz�s sričių,
deramų toms profesinių sąjungų struktūroms, kurios yra susijusios  su profesinių sąjungų mokymu.
Profesinių sąjungų pareigūnų, kurių darbas bus steb�ti Europos Socialinio fondo programavimą, darbo rinkos
politiką, iniciatyvas didinti užimtumą vietiniame lygmenyje, imigracijos problemas, lygias galimybes ir egzis-
tuojančias įvairias nelygyb�s formas, mokymas, turi apimti svarbias mokomosios ekspertiz�s sritis, įskaitant:

■ Ankstesnio mokymų poreikio analiz�
■ Mokymo programų sudarymas ir mokymo gairių įvykdymas
■ Rekomendacijų, novatoriškos medžiagos ir informacinių technologijų pagalbos pritaikymo sudarymas.

Suteikus galimybę per ESF ir per naują Europos teritorinį bendradarbiavimo uždavinį realizuoti daugiašalius
veiksmus, profesin�s sąjungos tur�s rasti geriausią galimą ETUC ir ETUI-REHS Education bendradarbiavimo
tinklų įsisavinimo būdą, norint įvardinti geriausius išteklius ir galimybes ir potencialias partneriaujančias
organizacijas, kad pad�tų apibr�žti ir įsisavinti s�kmingus daugiašalius veiksmus.  Bendradarbiavimo tinklai
ir kai kurių pagrindinių projektų, vykdytų ETUI-REHS per paskutinius keletą metų sąsajos ir rezultatai tam
teikia svarbių išteklių. Jie apima ir projektą DIALOG-ON, kuriame vykę dialogai su 16 partnerių organizacijų
buvo koncentruoti į informacin�s visuomen�s priemonių naudos tyrimus socialinio dialogo kontekste, ir
TRACE3 projektą, su 20 partnerių, kurie buvo suinteresuoti skatinti Europos profesinių sąjungų geb�jimus
numatyti ir valdyti restruktūrizacijos pokyčius.

Daugiau informacijos:
■ Europos komisijos ir Europos socialinio fondo internetinis puslapis

http://ec.europa.eu/employment_social/esf2000/2007-2013_en.html
■ ES Informacijos tarnyba

http://www.etui-rehs.org/education/eu_information_service
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Partnerystės principas

Struktūriniai fondai veikia pagal keturis svarbiausius principus: koncentravimą, partnerystę, papildomumą ir
programavimą.

ETUC partnerystės principas yra pagrindinis veiksnys, siekiant sėkmingo struktūrinių fondo reikalavimų
veikimo. turi būti siekiama aukštos kokybės partnerystės, apimant socialinius partnerius kiekvienoje fondų
įsikišimo stadijoje.

ETUC gailisi, kad struktūrinių fondų taisyklės aiškiai neapibrėžia partnerystės principo, tuo tarpu tiesiog pasi-
kliaujant “esamomis nacionalinėmis taisyklėmis ir patirtimi”.

Reikia pažymėti, kad naujasis reglamentas išplečia potencialių partnerių apibrėžimą. Partnerystė gali būti
organizuojama tarp valdžios organų ir institucijų, kaip:

a) kompetentingų regioninių, vietinių, miestų ir kitų valstybinių institucijų;
b) ekonominių ir socialinių partnerių;
c) bet kokių kitų attinkamų institucijų, atstovaujančių pilietinę visuomenę, aplinkos partnerių, nevyriausybi-

nių organizacijų, ir institucijų, atsakingų už vyrų ir moterų lygių teisių užtikrinimą.

Naujasis reglamentas nustato, kad partnerystė turi apimti pasiruošimą, vykdymą, kontroliavimą ir veikimo
programų vertinimą. Valstybės narės turi įtraukti, kur tinkama, visus atitinkamus partnerius, ir ypač regionus,
skirtingose programų rengimo stadijose, per laiko tarpą, nustatytą kiekvienai stadijai.

■ Veikimo programa

Naujasis reglamentas nustato, kad kiekviena veikimo programa turi būti sudaryta valstybės narės ar kitos
valdžios, įgaliotos valstybės narės, bendradarbiaujant su partneriais.

■ Priežiūros komitetas

Priežiūros komitetui turi pirmininkauti valstybės narės atstovas arba valdymo institucija. Jo sudėtis turi būti
nustatyta valstybės narės, susitarime su valdymo institucija.

■ Techninė pagalba

Iniciatyvos ir/arba komisijos vardu, objektui, iki 2.5 %  jų atitinkamo metinio paskyrimo, fondai gali suteikti
parengiamąją, kontroliavimo, administracinę ir techninę paramą, taip pat, vertinimo, kontrolinio patikrinimo ir
audito poreikiams, būtiniems įgyvendinant reglamentą.

Reikia pabrėžti, kad šie veiksmai turi konkrečiai apimti:
■ priemones, skirtas partneriams, Fondų ir plačiosios visuomenės teikiamos pagalbos gavėjams, įskaitant

informavimo priemones;
■ informacijos skleidimo, sisteminimo, sąmoningumo kėlimo, bendradarbiavimą skatinančias, bei keitimosi

patirtimi priemones.
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PARTNERYSTĖ ESF



* Europos socialiniame fonde 

ESF reglamentas stiprina “gero valdymo ir partnerystės” principus. Jis nustato, kad ESF turi skatinti gerą
valdymą ir partnerystę. Jo parama turi būti suformuota ir įgyvendinta atitinkamame teritoriniame lygmenyje,
atsižvelgiant į nacionalinį, regioninį ir vietinį lygmenį, remiantis kiekvienai valstybei narei skirtingais instituci-
niais pagrindais.

Be to, valstybės narės turi užtikrinti socialinių partnerių ir adekvačios konsultacijos įtraukimą ir kitų tarpininkų
dalyvavimą, atitinkamame teritoriniame lygmenyje, pasiruošime ESF paramai gauti, jos įsisavinime ir kontro-
liavime.

■ Finansavimas
Pagal naujojo reglamento struktūrą, kiekvienos vykdomos programos valdymo institucija turi skatinti
adekvatų socialinių partnerių dalyvavimą veikloje, finansuojamoje pagal 3 straipsnį.

Konkrečiau tariant, pagal konvergencijos siekį, atitinkamas ESF išteklių kiekis turėtų būti skirta potencialo
didinimui, kas turėtų apimti mokymą, vertinimų sisteminimą, socialinio dialogo stiprinimą ir socialinių partne-
rių kartu vykdomus veiksmus, ypač dėl darbuotojų ir įmonių prisitaikomumo, nurodomų 3 straipsnio (1)  (a)
dalyje.

Komisija įkūrė specialią grupę ESF paramai socialiniams partneriams, kad užtikrintų ir "kontroliuotų" šią
paramą. Specialiosios grupės susitikimai buvo labai naudingi aiškinant Europos socialinio dialogo sampratą ir
"socialinių partnerių" apibrėžimą. 

“Socialinių Partnerių kaip ESF paramos gavėjų” sąvoka buvo formaliai priimta ESF Komiteto kaip oficialus
rekomendacinis dokumentas komitetams.

ETUC prašymu, Komisija sutiko išlaikyti ESF paramą socialiniams partneriams kaip nuolatinę skiltį būsimose
ESF Komiteto darbotvarkėse.

Claude Denagtergal
ETUC
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PROFESINIŲ SĄJUNGŲ KONGRESAS (TUC) IR EUROPOS SOCIALINIS FONDAS

TUC yra Jungtinės Karalystės profesinių sąjungų centras, su apytiksliai 66 profesinėmis sąjungomis narėmis,
kurios kartu atstovauja 6.5 milijonus narių

ESF yra darbo rinkos instrumentas, Jungtinės Karalystės viduje yra dvejos plačios šios veiklos sritys:

■ Žmonių įdarbinimas
■ Prisitaikančios ir kvalifikuotos darbo jėgos kūrimas

Šioje pastaboje TUC ir profesinių sąjungų narių patirtis aptariama pagal šias dvejas pagrindines sritis.

Sąjungos Patirtis: į darbą

Jungtinėje Karalystėje nauja leiboristų vyriausybė pirmiausia įvedė “naują kryptį” jauniems bedarbiams ir ilgą
laiką nedirbusiems žmonėms. Tolimesniuose metuose naujoji kryptis buvo nuolat plečiama ir į kitas grupes,
patyrusias atitolimą nuo darbo rinkos, tokias kaip vieniši tėvai ir nedarbingais tapę darbuotojai. 

Naujoji kryptis veiksmingiausia, kai pripažįstami daugialypiai barjerai, su kuriais susiduria asmenys, ir ESF
buvo labai naudingi, finansuojant lankstesnių ir novatoriškų metodų išbandymą kurį palaikė profesinės sąjun-
gos, ir ta pagalba padėjo sukoncentruoti naująją kryptį, vietoje to, kad baustų asmenis.

Ruošiantis Sandraugos žaidynėms, vykusioms Mančesteryje 2002 metais, ESF parėmė didžiulę programą,
pagelbėjusią įdarbinti savanorius, padėjusius rengti žaidynes. Programa siūlė puikias galimybes ir mokymą
nekvalifikuotiems žmonėms priklausantiems neturtingiesiems sluoksniams. Profesinių sąjungų dalyvavimas
užtikrino, kad programa iš tiesų teiktų naujas darbo galimybes, vietoj to, kad tiesiog būtų pakeistas apmokamo
personalo darbas.

Sąjungos Patirtis: darbuotojų įgūdžiai

ESF naudotasi paremiant profsąjungų iniciatyvas reaguoti į išplitusį etatų mažinimą restruktūrizuojant sritis ir
šakas, nors ESF reikalingos analizės, orientuotos ir pritaikytos mokymo programos suteikė darbuotojams
įgūdžių, su kuriais jie gali įsitraukti į kitas sritis ir pareigas.

Pavyzdžius sudaro nacionalinis projektas, apimantis visą metalo pramonę, kuris buvo vykdomas šios
srities profsąjungų ir jų specialių mokymo organizacijų, bendradarbiaujant su kitomis, ir vieną iš
keramikos pramonės dalių, koncentruojantis būtent į tam tikrą Jungtinės Karalystės regioną.

ESF naudotasi paremiant profsąjungų pastangas pagerinti jų narių įgūdžius. Per sukūrėme įdarbinimo ir
mokymo programą profsąjungų mokymo atstovams. Tai profsąjungų paskirti atstovai kurių darbas yra pala-
ikyti ryšį su darbuotojais siekiant užtikrinti mokymosi, nebūtinai susijusio su darbu galimybes. Vienas metodas
buvo įsteigti  Darbovietės mokymosi centrus, teikiančius galimybę tobulinti su darbu susijusius įgūdžius, ir
platesnio mokymosi ir savęs tobulinimo galimybę. 

Vienas iš esminių mūsų profsąjungų tikslų buvo užtikrinti mokymąsi visiems. ESF praeityje ir per Equal progra-
mos laiką pagelbėjo profsąjungoms siekiant suteikti  Gyvenimo įgūdžiu savo nariams. Gilinimosi į metodus ir
medžiagą būdai buvo įvairiapusiškai remiami ESF investicijomis kartu su įprastu finansavimu.
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GERA PROFESINIŲ SĄJUNGŲ PATIRTIS
NAUDOJANIS ESF



Profesinės sąjungos ir ESF: keletas pamokų

Remiantis mūsų patirtimi, svarbu pradėti nurodant aiškius profesinių sąjungų uždavinius. Tai jau minėtų švie-
timo atstovų įkūrimas ir profsąjungų pastangos reaguoti į etatų mažinimą. Pirmiausia nusprendėme surasti
resursų šiam darbui atlikti. Kai kuriais atvejais tai buvo ESF, kitais – vietinės programos, dar kita dalis buvo
darbdavių įtikinimas investuoti į savo darbo jėgą.

Mums labiau sekdavosi dirbant su partneriais. Mes turim gilias mokymo galimybių teikimo tradicijas savo
darbo vietos atstovams ir pareigūnams , bendradarbiaujant su vietiniais tolesnio mokymo koledžais ir savano-
riškos veiklos institucijomis tokiomis, kaip Darbuotojų švietimo asociacija. Šios partnerystės dėka buvo
sukurta mūsų profsąjungų švietimo atstovų mokymo programa. 

Atidus ESF finansuojamų projektų administravimas svarbus ne vien tam, kad būtų išlaikomas aukštas sąžinin-
gumo lygis, bet, kad tiesiog patys tiksliai matytume, ar protingai naudojame savo resursus.

Išmokome, kad svarbu kurti vertinimo strategijas visiems projektams kad būtume tikri, jog pasiekiame savo
tikslus.

Daugiau informacijos:

TUC interneto svetainė: www.tuc.org.uk
ESF Jungtinėje Karalystėje: www.esf.gov.uk
Equal: www.equal-works.com
E-paštas: amanning@tuc.org.uk

Alan Manning
TUC (Profesinių sąjungų kongresas)
Jungtinė Karalystė
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ESF VERTĖ IR DARBAS PARTNERYSTĖJE

Pirmiausia trumpai save pristatysiu: esu buvusi socialinė darbuotoja, ir dirbusi SACO – Švedijos profesinių
asociacijų konfederacijoje beveik 20 metų. Dirbau su ESF nuo tada, kai Švedija tapo ES nare, beveik prieš 10
metų. Esu daugybę metų atstovavusi Švedijos profesines sąjungas ESF komitete ES lygiu. Buvau, ir vis dar esu
Švedijos ESF programų Vertinimo komitetų narė. Taip pat esu buvusi atstove įvairiuose ESF veiklos komite-
tuose ir darbo grupėse. 

Pristatysiu pagrindinės pamokas, kuriomis norėčiau pasidalinti, ypač su naujųjų ES narių atstovais:

Tapimas europiečiu
Sanglaudos politika ir ESF - tai, kaip Nokia reklama - “make people connect – sujungia žmones”. Visi ESF prog-
ramos projektai suteikia mums galimybę labiau suvokti Europą ir save. 

ESF finansuojamų programų kūrimas vien dėl paramos gavimo neturėtų būti leidžiamas. Be to tai taip pat būtų
pinigų ir laiko švaistymas. Kiekvienas, visuose lygiuose, turėtų pripažinti ir priimti ESF tikslus prieš pradedant
naudoti fondo lėšas. 

Partnerystės būtinumas 
ESF reglamentas dabar teikia didelę reikšmę darbui partnerystėje tarp valdžios ir socialinių partnerių,
dažniausiai tarp profsąjungų ir darbdavių organizacijų. O už šio siekio „laimėti – laimėti“ yra daugybė puikių
priežasčių. ESF investicijos, žinoma, neduos gerų rezultatų ir darbo vaisių, jei darbo rinkos dalyviai ir darbo
pasaulio atstovai nėra pasiruošę praktiniam darbui ir įgyvendinimui bei siekti įvairių tikslų ir strategijų.
Pagrindinė mintis – tai kad, darbas gimsta darbo vietoje. Ir kaip galima rūpintis darbo vieta nebendradarbiau-
jant tarp darbuotojų ir darbdavių organizacijų? 

Svarba yra pridėtinė vertė
Pridėtinė vertė yra daugialypė sąvoka, ir turi būti aiškiai apibrėžta, kas tai yra ir kas ją gauna. Formuojant partne-
rystę, labai naudinga aptarti šiuos klausimus. Žinoma, nustatytų atsakymų į šiuos klausimus nėra. Man tapo
aišku, kad viena pridėtinės vertės formų yra tai, ką tu gauni, kai dirbi su kitais ir pasieki rezultatus, kurių nepasi-
ektum dirbdamas vienas. Partnerystė ir darbo procesas tarpusavyje taip pat turėtų būti laikomi pridėtine verte.

Nėra pinigų iš dangaus
ESF finansavimas, kaip ir kiti “ES pinigai” dažnai suvokiami kaip “nemokami pietūs”. Deja, galiu užtikrinti, kad
“nėra tokio dalyko, kaip nemokami pietūs”. Žinoma, jūsų ESF projektai turėtų jums nešti naudą, bet tai pat jie
turėtų atitikti Europos modelį. Tad galimybės yra ribotos, kalbant apie tai, ką iš tiesų gali gauti iš fondo. Net
jei pagalvosite – kadangi žinote vietines reikmes – kad galite geriau panaudoti suteiktus pinigus, nebandykite
to. Galite siekti naujovių daugybė būdų, bet svarbu, kad atitiktumėte ESF reglamento nuostatas ir veiksmų
programą. Tai yra ne vien dėl komisijos valios, trumpai tariant tai taip pat svarbu jums patiems ir programoms,
kurias vykdote. Kitas esminis dalykas – tai tiesiog poreikis saugoti pačios ES reputaciją. 

Partnerystė dėl problemų sprendimo
Žinoma, kiekvienas atstovas, esantis partnerystėje, turi turėti gerą priežastį čia būti. Bet buvimas ten neturėtų
būti matomas tik kaip galimybė derėtis siekiant gauti didžiausią torto dalį sau. Veikla partnerystėje yra
daugiau idėjų dalinimasis, kaip tą tortą iškepti. Jei iš tikrųjų nesutariate, kaip tą tortą dalinti, geriau šias
derybas vesti ne partnerystės ribose, ypač, jei ateityje ketinate tortų kepti daugiau. Darbas partnerystėje, tai
idėjų, kaip spręsti problemas, ir kaip iškepti tortą, kurio užtektų visiems, kūrimas. 

Nuoroda į kitas ES veiklos kryptis

Darbas su ESF yra aiškiai susietas su Lisabonos strategija, Socialine darbotvarke ir kitomis Europos plėtros ir
gerovės veiklos kryptimis. Investicijos iš ESF yra skirtos įtvirtinti šias veiklos kryptis valstybėse narėse. Bet
šių veiklos sričių žmonės dažniausiai mažai težino apie ESF. Pavyzdžiui, bendrų žinių apie Lisabonos strategiją
turėjimas, puikiai padeda susipažįstant su kolegomis. Tada yra daug lengviau juos supažindinti su ESF ir
veikla, kuria užsiimi. 

Bendradarbiavimas tarp lygių
Dažnas nesusipratimų ir klaidų šaltinis yra manymas, kad blogos žaidimo taisyklės. Mėginkite žaidimo
nežaisti, juolab, kad nėra ką laimėti. Žinoma, ES lygio veikėjai negali atrodyti ir žinoti tiek pat, kiek vietinio
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lygmens veikėjai, ir atvirkščiai. Yra daug geriau susisiekti su veikėjais tarp įvairių lygių (ar, kitu atveju, tarp
valstybių narių),nei vien bambėti savo namuose. 

Dalyvauk – bent nepersistenk
Kadangi partnerystė yra palyginti naujas darbo metodas, egzistuoja galimybė atrasti savo vietą šioje veikloje,
nekliudant ankstesnių nuostatų kas gera, kas bloga. Vis dėlto, tai pakankamai sudėtinga ir pradėti reikia atsar-
giai. Labai rekomenduočiau nubrėžti aiškią liniją tarp  vadovaujančios institucijos ir socialinių partnerių veiklos
sričių. Atsakomybių pasidalinimas – labai svarbus aspektas formuojant partnerystę; reikia, kad būtų visiškai
aišku, kas už ką atsakingas. 

ESF veiklą vykdyk įstaigoje
Kadangi ESF pakankamai sudėtingi ir duri daug reikalavimų, gali būti be galo sunku koncentruotis į su ESF
susijusį darbą “namuose”. Taip pat ir profsąjungų atstovai, dirbdami šį darbą veikia kartu, nes tai kad labai
dažnai padeda sutaupyti laiko. Vis dėlto, verta praleisti daugiau laiko, stengiantis:

■ Gauti savo aukštesnės valdžios pritarimą darbui su ESF 
■ Neperžengti savo įgaliojimų. Darbas su ESF yra orientuotas į procesą. 
■ Atsiskaityti už nudirbtą darbą ir jo gerus rezultatus paviešinti viršininkams ir kolegoms
■ Nepamiršti megzti pažinčių ir gerai leisti laiką! 

Charlotta KRAFFT
SACO
Švedija
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SOCIALINIŲ PARTNERIŲ DALYVAVIMAS EUROPOS SĄJUNGOS 
FONDŲ PROGRAMAVIME: ITALŲ PATIRTIS

Partnerystė – vienas pagrindinių ES sanglaudos politikos principų. Pagal tai, socialiniai partneriai Italijoje
atliko didelį vaidmenį prisidedant prie ES fondų programavimo 2000-2006 metų periodui. 1 tikslui ir 3 tikslui
priklausančiuose regionuos jų vaidmuo buvo skirtingas. 

Mažiau išsivysčiusiuose regionuose (pietų Italija), dar vadinamuose 1 tikslo regionuose, socialiniams partne-
riams priklausė patariamasis vaidmuo. Jie turėjo informavimo ir konsultavimo teisę. Jų aktyvus įsitraukimas
proceso pradžioje ES komisijos buvo puikiai įvertintas. Techniniu lygiu socialiniai partneriai dalyvavo Priežiūros
komitetų veikloje nacionaliniame ir regioniniame lygmenyse. Politiniu lygiu Italijos socialiniai partneriai taip
pat dalyvavo Partnerystės forume, kur kartą per metus tarp profesinių sąjungų, darbdavių asociacijų ir visuo-
meninių organizacijų svarstomi esminiai klausimai apie  ES fondų paskirstymą. Socialinių partnerių atstovai
padėjo prisidėdami prie nacionalinės “Techninės pagalbos” veiksmų programos. Ši programa buvo finansuo-
jama ES fondų. Socialiniai partneriai, drauge su valdžios institucijomis, priežiūros komitetuose nutarė, kad
parama turėtų būti suteikta profesinėms sąjungoms ir susijusiems darbdaviams. Mokymai, projektų plana-
vimo pagalba ir papildoma informacija pagal tai buvo jiems suteikta. Taip pat buvo sukurtas interneto pusla-
pis, skirtas palaikyti ekonominę ir socialinę partnerystes.

3 tikslo regionuose (mokymo ir užimtumo programos centrinėje ir šiaurės Italijoje) socialiniai partneriai užėmė
dar svarbesnį vaidmenį 1 tikslo regionuose 2000-2006 metų periode  Jie dalyvavo priežiūros komitetuose su
tokiomis pačiomis dalyvio ir balsavimo teisėmis, kaip ir kiti komiteto nariai. Socialinių partnerių atstovai prie-
žiūros komitetuose buvo remiami Scift Aid,  interneto bendradarbiavimo projekto, suteikusio dokumentaciją,
mokymo ir kitokią pagalbą projektuose. Italijos profesinės sąjungos sulaukė ženklaus pasisekimo 3 tikslo
regionuose 2000-2006 metų periode: dauguma Europos socialinio fondo išteklių 3 tikslo regionuose buvo
skirti paremti aktyvią darbo politiką ir visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.

Remiantis socialinių partnerių įsitraukimo patirtimi 2000-2006 metais, ir 1 tikslo, ir 3 tikslo Italijos regio-
nuose, galime įvardinti stipriuosius ir silpnuosius taškus. Trys aspektai turėtų būti įvardinti kalbant apie stip-
riuosius. Pirmiausia, socialiniai partneriai buvo labiau įtraukti į 2000-2006 metų periodo programavimą nei
anksčiau. Antra, jie atliko didelį vaidmenį, ypač ES fondų programavimo pradžioje. Trečia, Socialinis dialogas
buvo sustiprintas diskusijomis su valdžios institucijomis. Silpnybės taip pat įvardijamos trimis aspektais.
Pirma, Italijos valdžios institucijos dėl įvairių priežasčių buvo linkusios socialiniams partneriams suteikti tik
formalų vaidmenį. Antra, diskusijos apie ES fondų programavimą socialinių partnerių atstovams, kurie buvo
stebėjimo komitetuose, buvo ribotai prieinamos. Ir galiausiai, vis dar yra analizių apie ES fondų poveikį užim-
tumo ir darbo organizacijoms, trūkumas.

Paminint šiuos stipriuosius ir silpnuosius aspektus, vertėtų išskirti keletą pamokų apie ES fondų programa-
vimą 2007-2013 metams. Pagal naują “sanglaudos” siekinį (buv. “1 siekinys”), socialiniai partneriai bus skati-
nami aktyviai dalyvauti pajėgumo didinimo veiksmuose ir imtis bendrų veiksmų politikos srityse, kur jie turi
reikšmingą vaidmenį (pvz.: visą gyvenimą trunkančiame mokymesi, darbo organizavimo modernizavime ir
restruktūrizavimo pasekmių sprendime). Maža to, pagal naują “Regioninio konkurencingumo ir užimtumo”
siekinį, socialiniai partneriai turi įdėti daugiau pastangų į priemones, skirtas vertinti ES fondų poveikį darbo
vietų kokybei ir kiekybei. 

Ornella Cilona
CGIL, 
Italija
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ISPANŲ PATIRTIS (1)

Temomis paremtos kryptys

Veiksmų programos suskirstytos į penkias temomis paremtas kryptis:

1. Veiksmai, skirti didinti užimtumą ir profesinį mokymą (profesinį mokymą nedirbantiems). (1 ir 3 siekiniai).
2. Veiksmai tęstinio mokymo ir verslumo įgūdžių stiprinimo srityse. (1 ir 3 siekiniai).
3. Profesinio mokymo sistemos organizavimas. (1 ir 3 siekiniai).
4. Ispanijos tyrimų inovacijų ir mokymo sistemos. (1-asis siekinys)
5. Kova su diskriminacija. (1 ir 3 siekiniai). 

Ispanijos programavimo struktūra

■ Dvejos plačios Veiksmų programos grupės atsirado išskyrus kompetencijos sritis kurias apims centrinė
valdžia ir autonominės bendrijos

■ ESF planuojami veiksmai dalinami į dvi dalis:
• Regioninės programos apimančios kiekvienos autonominės valdžios veiksmus, ir penkias pagrindines

veiksmų sritis, nustatytas ESF reglamento. 
• Daug-regioninės programos turinčios tiesią kryptį, ir besilaikančios struktūros, susietos su veiksmų sriti-

mis ir derinančios valdžios institucijų ir kitų nacionalinių institucijų veiksmus.

Struktūra 

I tema. Bedarbiai

1 siekis- suteikti bedarbiams gebėjimų, padedančių įsijungti į darbo rinką 
■ 1. Profesinis mokymas (bedarbiams)
■ 2. Nacionalinis mokymo ir integracijos planas (NMI planas), Karališkasis potvarkis  631/1993, gegužės 3.

Apibūdinimas:
Nemokamas profesinis mokymas norintiems grįžti į darbo rinką ir norintiems persikvalifikuoti ar įgyti kitą
kvalifikaciją.
Visa tai papildys vykdomos studijos, skirtos patikslinti naujus įdarbinimo šaltinius, atsirandančiose ar išsi-
plečiančiose specialybėse, remiantis profesinių gabumų kaita ir iš to atsirandančiu mokymų poreikiu.

Powyższe działania uzupełnione zostaną przez ciągłą serię analiz pod kątem poszukiwania nowych możliwości
zatrudnienia, w nowych i rozwijających się branżach lub zawodach, z uwzględnieniem zmian w dziedzinie
umiejętności zawodowych i związanych z tym potrzeb w dziedzinie kształcenia zawodowego.

Tikslinė grupė:

Šios grupės turi prioritetą dalyvauti veiksmuose:
■ Bedarbiai asmenys, gaunantys bedarbio pašalpą.
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■ Bedarbiai asmenys, vyresni, nei 25 metų amžiaus, ypač tie, kurie tokiais užsiregistravę ilgiau, nei metus
laiko.

■ Bedarbiai asmenys, vyresni, nei 25 metų amžiaus, kurie neteko darbo, kuriame dirbo ne mažiau, kaip 6
mėnesius.

■ Bedarbiai asmenys, su specifiniais integracijos sunkumais.

Siekiant užtikrinti lengvesnį moterų įsitraukimą į darbo rinką, NMI planu siekiama 60% moterų dalyvavimo jo
mokomojoje veikloje.

2 siekinys: kovoti su ilgalaikiu nedarbu užimtumo reintegracijos veiksmais ilgalaikiams bedarbiams 

■ 1. Darbo vietų dirbtuvės 
Siekinys yra padidinti įsidarbinimo galimybes asmenims, vyresniems, nei 25 metai siekiant jų dalyvavimo
visuomenei naudingame darbe ar tarnybose, susijusiose su naujomis įdarbinimo sritimis.

Apibūdinimas:
Darbo vietų dirbtuvėse, dalyvaujantys darbuotojai įgyja atitinkamą mokymą pagal išplėstą kursą, organi-
zuojamą pagal darbo paskyrimus. 

Tikslinė grupė:
Bedarbiai asmenys, vyresni, nei 25 metų amžiaus, specialiai ilgą laiką neieškantys darbo, taip pat vyresni
nei 45 metų amžiaus žmonės, turintys bet kokią negalią

2 tema. Dirbantieji

Nacionalinis tęstinio mokymo posistemis 

■ 3. Tai paremta tęstinio mokymo susitarimais sudarytais tarp socialinių partnerių (dvišalis susitarimas) ir tarp
4. Tęstinis darbuotojų mokymas yra susietas su efektyvesnėmis darbo organizavimo formomis. 

■ 5. Tikslas yra numatyti reikiamus pokyčius kūrimo procese,tuo pat metu keliant sąmoningumą. 
■ 6. Specialus dėmesys smulkiems ir vidutiniams verslininkams

Tikslinė grupė: Dirbantieji asmenys.

Anksčiau minėto susitarimo siekiniais, tęstinis mokymas įvardijamas kaip:

■ 1. Mokymo veiksmai, vykdomi kompanijoms, darbuotojams ar juos atstovaujančioms organizacijoms,
apimantys ir įgūdžių ir kvalifikacijos kėlimą, ir dirbančiųjų asmenų perkvalifikavimą.Šie veiksmai gali apimti
prašomas mokymo programas, teikiamas mokymo programas ir tarpsektorines mokymo programas.

■ 2. Papildomi mokymo siekiniai, padedantys išskirti naujus mokymo poreikius ir vystantys naujus mokymo
metodus.

■ 3. Individualaus mokymo šaką, leidžiančią darbuotojams kelti savo kvalifikaciją. 

Tęstinis mokymas atliks šias funkcijas: 

■ Užtikrins nuolatinį prisitaikymą prie besikeičiančių profesinių reikalavimų, gerinant įgūdžius ir kvalifikaciją,
kas svarbu tiek darbuotojams, tiek ir darbdaviams. 

■ Teiks išplėstas socialines galimybes, kas daugeliui darbininkų neleis sustoti esamame profesiniame lygmenyje.
■ Preventyvią funkciją, skirtą numatyti neigiamus vieningos rinkos sukūrimo padarinius ir įveikti sunkumus, su

kuriais susiduria sektoriai ir kompanijos patiriančios techninį ir ekonominį reorganizavimą.
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3 tema: Profesinio mokymo sistemos organizacijos

Pirminis reguliuojamasis profesinis mokymas

Išsilavinimas, teikiamas bendrosios neuniversitetinės sistemos skirstomas į tokius lygius, stadijas ir ciklus:

■ Darželio mokymas.
■ Pradinis mokymas.
■ Vidurinis mokymas, apimantis šias stadijas:

- Privalomasis vidurinis mokymas.
- Socialinių garantijų programos.
- Specifinis profesinis mokymas.
- Bakalauriatas (mokyklos baigimo sertifikatas)

■ Neuniversitetinis tolimesnis mokymas.
- Aukštesnio lygio specifinis profesinis mokymas.

Nacionalinės profesinių kvalifikacijų ir profesinio mokymo sistemos įgyvendinimas 

Nacionalinis kvalifikacijų institutas sukurtas tam, kad:
■ Su socialiniais partneriais sukurtų Nacionalinį kvalifikacijų katalogą ir su juo susijusius mokymo

kursus. Tai pagrindas, kuriant profesinio mokymo struktūras, remiantis kolektyviniu bendradarbiavimu ir
integruojant įvairias profesinio mokymo posistemes, įskaitant ir apimančias pirminį mokymą. 

■ Šis katalogas tai pradinė profesinių kvalifikacijų akreditavimo struktūra, nepaisant to, kaip jos buvo priim-
tos, - formaliai ar neformaliai.

Nacionalinio kvalifikacijų instituto uždaviniai apibrėžti 375/1999 Karališkojo potvarkio antrame straipsnyje.
Šias funkcijas verta paminėti:

1. Nacionalinės kvalifikacijų sistemos įkūrimas ir organizavimas.
2. Rūpinimasis profesinių gebėjimų pripažinimo ir akreditavimo sistema.
3. Rūpinimasis sistemos reguliavimo priemonėmis: susirašinėjimo, patvirtinimo ir ekvivalentiškumo tarp trijų

profesinio mokymo posistemių, įskaitant darbo patirtį. 
4. Rūpinimasis informacija apie profesijų, darbo vietų ir profilių pasiūlą ir paklausą darbo rinkoje, atsižvelgiant

į klasifikavimo sistemas, išplaukusias iš kolektyvinio bendradarbiavimo.
5. Autonominių bendruomenių ir socialinių partnerių agentūrų ar institutų, vieningai atsakingų už Profesinių

kvalifikacijų katalogo kūrimo proceso inicijavimą ir sektoriaus reikalavimų atnaujinimą.
6. Profesinio mokymo veiklos, tokios kaip pranešimai, studijos, santykinės analizės, dokumentų perkompilia-

vimas, bibliografijos, akademiniai seminarai, nacionaliniu ir bendruomenišku lygiu, vystymas Bendros
Profesinio Mokymo Tarybos vardu. 

Nacionalinė kvalifikacijų sistema

Nacionalinė profesinių kvalifikacijų sistema susideda iš 3 struktūrinių elementų:

■ Profesinių valstybinių kvalifikacijų katalogas.
■ Integruotas Modulinis mokomasis katalogas 
■ Profesinių įgūdžių pripažinimo ir akreditavimo sistema. 

Profesinių valstybinių kvalifikacijų katalogas. 
Su šiuo katalogu, profesinis mokymas, visose jo posistemėse, turės bendrą įgūdžių vertinimo sistemą, kuri
garantuoja, kad mokomieji veiksmai atitinka dabartinius (ir numatomus) gamybos procesų ir darbo rinkos
kvalifikacijų poreikius, įskaitant kvalifikacijos poreikį ir įvairiose Autonomines bendruomenėse, kitose vals-
tybėse narėse ES ir pramoninėje ekonomikoje. 
Katalogas turi savyje nuorodą į "valstybę", todėl jo konstrukcija turi būti pagrįsta visos darbo rinkos išsau-
gojimo principu.
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Integruotas Modulinis mokomasis katalogas (toliau IMMK)
drauge su Profesinių valstybinių kvalifikacijų katalogu, tai bus esminis faktorius sukuriant pilną mokomąjį
pasiūlymą iš trejų posistemių profesiniam mokymui: reguliuojamo/pirminio, profesinio ir tęstinio mokymo. 
IMMK, suskirstytas į modelius, atitinkančius aktyvios populiacijos poreikius, - tiek dirbančių, tiek ne , ir
mokyklinio amžiaus populiacijos poreikius,bus prieinamas profesinio mokymo sistemos tinkle.

Profesinių įgūdžių pripažinimo ir akreditavimo sistema. 
Sistema turi sugebėti:
Vertinti, pripažinti ir akredituoti žmonių įgūdžius ir kvalifikacijas, nepriklausomai nuo to, kaip jie jas įgijo,
įskaitant ir neformalius kelius, tuo tarpu didinant akreditacijų vertę, siekiant pažangių žmonių karjerų ir
kuriant visiems gyventojams prieinamą visą gyvenimą trunkančio mokymosi galimybę.

Nacionalinės kvalifikacijų sistemos sudarymas 

Jis apima šešias fazes:

1. Duomenų ruošimą ir darbo grupės mokymą. Dalyvaujant socialiniams partneriams.
2. Kvalifikacijos sudarymą. Dalyvaujant socialiniams partneriams.
3. Jungtinio mokymo apibrėžimą. Dalyvaujant socialiniams partneriams.
4. Išorinį patikrinimą. Vykdomą dalyvaujant socialiniams partneriams. 
5. Derybas dėl kvalifikacijos su Generaline profesinio mokymo taryba. Trišalė struktūra.
6. Derybas dėl kvalifikacijos su Valstybine mokyklų taryba (Atstovaujant socialinius partnerius) ir atitin-
kamais vyriausybės departamentais

1) Duomenų ruošimas ir darbo grupės mokymas 
Nustato darbo kategoriją, kuri turi būti patikrinimo ir identifikavimo objektas ir analizuoja kvalifikacijas,
kurios gali būti pasiektos šio darbo srityje.

Ispanijos darbininkų sąjunga taip pat su tuo susijusi ir skiria ekspertus darbo grupėms, kurios pasirenka-
mos pagal jų techninį profilį nesiremiant jokiu reprezentavimo kriterijumi. Atranką vykdo vyriausybė.

2) Kvalifikacijos sudarymas
Bendros Kompetencijos kvalifikacijos sudarymas ir specifinių kompetencijos vienetų nustatymas. Tai
artimai susiję su funkcijomis, kurias turi atlikti darbuotojas, turintis šią kvalifikaciją. Tuo pat metu,
tai kataloguoja labiausiai tinkamas darbo vietas ir užduotis, susijusias su atitinkama kvalifikacija.

3) Jungtinio mokymo apibrėžimas
Užtikrinant mokymo tinkamumą, kartais apimant ir reikalavimų apsvarstymą išreiškiant mokomaisiais
kreditais lavinimo mobilumui, ypač “reguliuojamose profesijose”.
(‘reguliuojama profesija’: profesinė veikla, ar profesinių veiklų grupė, kurių prieiga, ar jų siekimas yra tema,
tiesiogiai arba netiesiogiai, remiantis įstatyminėmis, reguliavimo ar administracinėmis sąlygomis apie specifi-
nių profesinių kvalifikacijų turėjimą. Europos parlamento ir profesinių kvalifikacijų pripažinimo tarybos direk-
tyva 2005/36/EC, 2005 m. rugsėjo 7.) 

4)  Išorinis patikrinimas
Dveji kanalai:

1) Aspektai, susieti su kvalifikacijų, funkcijų, kurios būtų išvystytos tų, kam jos priklauso, jų santykio su
informacija, gauta iš kolektyvinių derybų apibrėžimu ir tikslaus laiko, būtino tam pasiekti numatymu.
2) Aspektai, kurie siejasi su mokymo, kuris įrašytas į dokumentą, nustatantį kiekvieną bendros kompe-
tencijos kvalifikaciją ir bendrųjų kompetencijų apibrėžimo, kuris tai nustato, tinkamumu.

5) Derybos dėl kvalifikacijos sudarymo
Derybos dėl kvalifikacijos su Generaline profesinio mokymo taryba.
Trišaliai organai.  Patariamieji organai neuniversitetiniam profesiniam mokymui.

6) Derybos dėl kvalifikacijų su Valstybine mokyklų taryba (kurioje yra socialinių partnerių atstovavi-
mas) ir susijusiais ministeriniais departamentais
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Kvalifikacijų ir profesinio mokymo katalogo vystymo progresas 

Katalogas yra padalintas į 26 darbo / profesines kategorijas.

Apskaičiuota, kad pirmajame leidime bus apytiksliai 600 kvalifikacijų.
Šiuo metu yra 223 profesinės kvalifikacijos, publikuotos šiuose Karališkųjų potvarkių prieduose:

■ Karališkasis potvarkis 295/2004 (BOE Kovo 9) įtrauktos 97 kvalifikacijos.
■ Karališkasis potvarkis 1087/2005 (BOE 2005 m. spalio 5) įtrauktos 65 kvalifikacijos.
■ Karališkasis potvarkis 1228/2006 (BOE 2007 m. sausio 3) įtraukta 61 kvalifikacija.

Šiuo metu vyksta derybos dėl 112 kvalifikacijų. 
Iš viso, 495 kvalifikacijos buvo oficialiai apibrėžtos.

Luis Galiano
UGT-E
Ispanija
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ISPANŲ PATIRTIS (2)

Karališkasis potvarkis 395/2007, reguliuojantis profesinio darbo mokymo posistemę
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EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1081/2006

2006 m. liepos 5 d.

dėl Europos socialinio fondo ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1784/1999

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos
148 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komi-
teto nuomonę (1),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę (2),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (3),

kadangi:

(1) 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1083/
2006, nustatančiame bendrąsias nuostatas dėl Europos
regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir
Sanglaudos fondo (4), nustatytas struktūrinių fondų ir
Sanglaudos fondo veiksmų pagrindas ir visų pirma išdės-
tyti tikslai, principai ir taisyklės, susiję su partneryste,
programavimu, vertinimu ir valdymu. Todėl būtina
apibrėžti Europos socialinio fondo (toliau – ESF) misiją,
siejant ją su Sutarties 146 straipsnyje nustatytais uždavi-
niais ir atsižvelgiant į valstybių narių bei Bendrijos veiklą
plėtojant suderintą užimtumo strategiją, kaip numatyta
Sutarties 125 straipsnyje.

(2) Reikėtų parengti konkrečias nuostatas dėl veiklos rūšies,
kurią ESF gali finansuoti vadovaudamasis tikslais, nusta-
tytais Reglamente (EB) Nr. 1083/2006.

(3) ESF turėtų stiprinti ekonominę ir socialinę sanglaudą
gerindamas užimtumo galimybes Sutarties 146 straipsniu
ESF pavestų uždavinių ir Sutarties 159 straipsniu
struktūriniams fondams pavestų uždavinių srityje pagal
Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 nuostatas.

(4) Tai yra dar svarbiau atsižvelgiant į su Sąjungos plėtra ir
ekonomikos globalizacija susijusius sunkumus. Dėl šios
priežasties turėtų būti pripažįstama Europos socialinio
modelio ir jo modernizavimo svarba.

(5) Remdamasi Sutarties 99 ir 128 straipsniais ir atsižvelg-
dama į Lisabonos strategijos perorientavimą į augimą ir
užimtumą Taryba priėmė bendrųjų ekonominės politikos
gairių ir užimtumo gairių jungtinį paketą, pastarosiose
gairėse numatant užimtumo tikslus, prioritetus ir uždavi-
nius. Šiuo klausimu 2005 m. kovo 22 ir 23 d. Briuselio
Europos Vadovų Taryba paragino sutelkti visus atitin-
kamus nacionalinius ir Bendrijos išteklius, įskaitant
sanglaudos politiką.

(6) Daug patirties įgyta vykdant Bendrijos iniciatyvą EQUAL,
ypač vietos, regioninių, nacionalinių ir Europos veiksmų
derinimo srityje. Įgyta patirtis turėtų būti pritaikyta
teikiant ESF paramą. Ypač daug dėmesio turėtų būti
skiriama tikslinių grupių dalyvavimui, migrantų, įskaitant
prieglobsčio prašančius asmenis, integracijai, spręstinų
politikos klausimų įvardijimui ir vėlesniam jų integra-
vimui, inovacijoms ir eksperimentiniams metodams,
tarpvalstybinio bendradarbiavimo metodikoms, nuo
darbo rinkos atskirtų grupių informavimui, socialinių
problemų poveikiui vidaus rinkai ir galimybei naudotis
nevyriausybinių organizacijų vykdomais projektais bei jų
valdymui.

(7) ESF, siekdamas padėti įgyvendinti 2000 m. kovo 23 ir
24 d. Lisabonos Europos Vadovų Tarybos ir
2001 m. birželio 15 ir 16 d. Geteborgo Europos Vadovų
Tarybos nustatytus tikslus ir uždavinius, turėtų remti tą
valstybių narių politiką, kuri didžiąja dalimi atitinka
pagal Europos užimtumo strategiją parengtas gaires bei
rekomendacijas ir atitinkamus Bendrijos tikslus socialinės
aprėpties, nediskriminavimo, lygybės skatinimo, švietimo
ir mokymo srityse.

(8) ESF taip pat turėtų spręsti problemas, susijusias su Bend-
rijos darbingos visuomenės dalies demografinių pokyčių
atitinkamais aspektais ir pasekmėmis, ypač pasitelkdamas
profesinį mokymą visą gyvenimą.

(9) Kad būtų galima geriau numatyti ir valdyti pokyčius,
didinti ekonomikos augimą, tiek moterų, tiek vyrų
užimtumo galimybes ir gerinti darbo kokybę bei
našumą, pagal „Regioninio konkurencingumo ir
užimtumo“ bei „Konvergencijos“ tikslus ESF parama
turėtų būti daugiausia skiriama visų pirma darbuotojų ir
įmonių gebėjimui prisitaikyti didinti, žmogiškajam kapi-
talui stiprinti ir geresnėms užimtumo ir dalyvavimo
darbo rinkoje galimybėms sudaryti, socialiai pažeidžiamų
žmonių socialinei integracijai skatinti, kovoti su diskri-
minacija, skatinti ekonomiškai neveiklius asmenis daly-
vauti darbo rinkoje bei skatinti partnerystes reformų
srityje.

2006 7 31L 210/12 Europos Sąjungos oficialusis leidinysLT

(1) OL C 234, 2005 9 22, p. 27.
(2) OL C 164, 2005 7 5, p. 48.
(3) 2005 m. liepos 6 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta

Oficialiajame leidinyje), 2006 m. birželio 12 d. Tarybos bendroji
pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2006 m. liepos 4 d.
Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidi-
nyje).

(4) Žr. šio Oficialiojo leidinio 25 p.
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(10) Pagal „Konvergencijos“ tikslą ir siekiant didinti ekono-
mikos augimą, tiek moterų, tiek vyrų užimtumo gali-
mybes, gerinti darbo kokybę ir našumą mažiausiai išsi-
vysčiusiuose regionuose ir valstybėse narėse būtina ne
tik vadovautis šiais prioritetais, bet ir plėsti bei gerinti
investicijas į žmogiškąjį kapitalą ir tobulinti institucinius,
administracinius bei teisminius gebėjimus, ypač siekiant
pasirengti reformoms ir jas įgyvendinti bei užtikrinti
acquis taikymą.

(11) Šių prioritetų srityje ESF intervencinės priemonės turėtų
būti atrinktos lanksčiai, siekiant įveikti konkrečius
sunkumus kiekvienoje valstybėje narėje, o ESF finansuo-
jamų prioritetinių veiksmų rūšys turėtų sudaryti sąlygas
lanksčiai reaguoti į šiuos sunkumus.

(12) Novatoriškos tarpvalstybinės ir tarpregioninės veiklos
skatinimas yra svarbus aspektas, kuris turėtų būti
įtrauktas į ESF veiklos sritį. Siekiant paskatini bendradar-
biavimą, valstybės narės turėtų programuoti tarpvalstybi-
nius ir tarpregioninius veiksmus taikydamos horizontalų
požiūrį arba remdamosi tam skirta prioritetine kryptimi.

(13) Būtina užtikrinti, kad ESF veiksmai atitiktų Europos
užimtumo strategijoje numatytas politikos kryptis, ir
sutelkti ESF paramą užimtumo gairėms ir rekomendaci-
joms įgyvendinti pagal tą strategiją.

(14) ESF remiamų veiksmų veiksmingą ir efektyvų įgyven-
dinimą lemia geras valdymas ir visų susijusių teritorinių
ir socialinių bei ekonominių dalyvių partnerystė, ir ypač
socialinių partnerių ir kitų suinteresuotų subjektų, įskai-
tant tuos, kurie yra nacionaliniame, regioniniame ir
vietos lygmenyje. Socialiniams partneriams tenka pagrin-
dinis vaidmuo įgyvendinant plačią partnerystę pokyčių
labui, o jų pasiryžimas stiprinti ekonominę bei socialinę
sanglaudą gerinant užimtumą ir įsidarbinimo galimybes
yra esminis veiksnys. Šiuo atžvilgiu tais atvejais, kai
darbdaviai ir darbuotojai kartu prisideda finansiškai
remdamos ESF veiksmus, į šį finansinį įnašą, nors ir
padarytą privačių asmenų, būtų atsižvelgiama apskai-
čiuojant ESF bendrą finansavimą.

(15) ESF turėtų remti veiksmus, atitinkančius gaires ir atitin-
kamas rekomendacijas pagal Europos užimtumo stra-
tegiją. Tačiau gairių ir rekomendacijų pakeitimai pareika-
lautų veiksmų programos peržiūros tik tais atvejais, kai
valstybė narė ar Komisija, valstybei narei sutinkant,
mano, kad veiksmų programoje turėtų būti atsižvelgiama
į reikšmingus socialinius ir ekonominius pokyčius ar kad
reikėtų labiau ar kitaip atsižvelgti į pagrindinius Bend-
rijos, nacionalinių ar regioninių prioritetų pasikeitimus,
arba kad reikia atsižvelgti į vertinimą, arba kai iškyla
įgyvendinimo sunkumų.

(16) Valstybės narės ir Komisija turi užtikrinti, kad ESF finan-
suojamų prioritetų įgyvendinimas pagal „Konvergencijos“
ir „Regioninio konkurencingumo ir užimtumo“ tikslus
padėtų skatinti moterų ir vyrų lygybę bei šalinti nely-
gybę. Lyčių aspekto integravimo strategija turėtų būti
derinama su konkrečiais veiksmais siekiant didinti tvarų
moterų dalyvavimą ir pažangą užimtumo srityje.

(17) ESF taip pat turėtų remti techninę pagalbą, daugiausia
skatindamas abipusį mokymąsi keičiantis patirtimi bei
perduodant gerą praktiką ir akcentuodamas ESF indėlį
siekiant Bendrijos politikos tikslų ir prioritetų, susijusių
su užimtumu ir socialine aprėptimi.

(18) Reglamente (EB) Nr. 1083/2006 numatyta, kad dėl
išlaidų tinkamumo finansuoti sprendžiama nacionaliniu
lygiu, išskyrus tam tikras išimtis, dėl kurių būtina
parengti konkrečias nuostatas. Todėl turėtų būti nusta-
tytos konkrečios nuostatos, susijusios su ESF išimtimis.

(19) Aiškumo sumetimais turėtų būti panaikintas
1999 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 1784/1999 dėl Europos socialinio
fondo (1),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

1. Šiuo reglamentu nustatomi Europos socialinio fondo
(ESF) uždaviniai, jo paramos taikymo sritis, konkrečios
nuostatos bei išlaidų rūšys, kurios yra tinkamos paramai gauti.

2. ESF veiklą reglamentuoja Reglamentas (EB) Nr. 1083/
2006 ir šis reglamentas.

2 straipsnis

Uždaviniai

1. ESF padeda siekti Bendrijos prioritetų, susijusių su ekono-
minės ir socialinės sanglaudos stiprinimu, gerindamas
užimtumo ir įsidarbinimo galimybes, skatindamas aukštą
užimtumo lygį ir gausesnių bei geresnių darbo vietų kūrimą. Jis
tai atlieka remdamas valstybių narių politiką, kuria siekiama
visiško užimtumo ir darbo kokybės bei našumo, siekiama
skatinti socialinę aprėptį, be kita ko, socialiai pažeidžiamų
žmonių užimtumo galimybes, ir mažinti nacionalinio, regio-
ninio ir vietos užimtumo skirtumus.

2006 7 31 L 210/13Europos Sąjungos oficialusis leidinysLT

(1) OL L 213, 1999 8 13, p. 5.
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Visų pirma ESF remia veiksmus, vykdomus pagal priemones,
valstybių narių naudojamas remiantis gairėmis, priimtomis
pagal Europos užimtumo strategiją, kurios yra įtrauktos
į Jungtines augimo ir darbo vietų kūrimo gaires, bei prie jų
pridėtomis rekomendacijomis.

2. Atlikdamas 1 dalyje nurodytus uždavinius, ESF remia
Bendrijos prioritetus, susijusius su poreikiu stiprinti socialinę
sanglaudą, didinti našumą ir konkurencingumą bei skatinti
ekonomikos augimą ir tvarų vystymąsi. Tai darydamas ESF
atsižvelgia į atitinkamus Bendrijos prioritetus ir tikslus švietimo
ir mokymo srityse: ekonomiškai neveiklių žmonių dalyvavimo
darbo rinkoje didinimą, kovą su socialine – ypač socialiai pažei-
džiamų grupių, pavyzdžiui, neįgaliųjų, – atskirtimi, moterų ir
vyrų lygybės ir nediskriminavimo skatinimą.

3 straipsnis

Paramos taikymo sritis

1. Pagal „Konvergencijos“ ir „Regioninio konkurencingumo
ir užimtumo“ tikslus ESF remia veiksmus valstybėse narėse,
vadovaudamasis toliau išvardytais prioritetais:

a) didinti darbuotojų, įmonių ir verslininkų gebėjimą prisitai-
kyti, taip siekiant pagerinti ekonominių pokyčių progno-
zavimą ir jų konstruktyvų valdymą, pirmiausia skatinant:

i) mokymąsi visą gyvenimą ir didesnes įmonių, ypač MVĮ,
bei darbuotojų investicijas į žmogiškuosius išteklius,
plėtojant ir įgyvendinant sistemas ir strategijas, įskaitant
darbinę praktiką, užtikrinančias visų pirma nekvalifikuo-
tiems ir pagyvenusiems darbuotojams geresnes galimybes
mokytis, kvalifikacijos ir kompetencijos kėlimą, informa-
cijos ir ryšių technologijų, elektroninio mokymosi, ekolo-
giškų technologijų bei valdymo įgūdžių platinimą ir vers-
lumo bei inovacijų skatinimą ir naujų įmonių kūrimą;

ii) novatoriškų ir našesnių darbo organizavimo būdų
kūrimą ir skleidimą, įskaitant geresnius darbuotojų svei-
katos ir saugos užtikrinimo būdus, būsimų profesinių ir
gebėjimų reikalavimų nustatymą bei konkrečių
užimtumo, mokymo ir paramos paslaugų, įskaitant
perkvalifikavimą, darbuotojams plėtojimą rest-
ruktūrizuojant bendroves ir sektorius;

b) gerinti darbo ieškančių žmonių ir neveiklių žmonių
užimtumo galimybes ir tvarią įtrauktį į darbo rinką, užker-
tant kelią nedarbui, visų pirma ilgalaikiam ir jaunimo
nedarbui, skatinant aktyvų senėjimą ir ilgesnį darbingumo
amžių bei didinant dalyvavimą darbo rinkoje, pirmiausia
skatinant:

i) darbo rinkos institucijų, ypač užimtumo tarnybų ir kitų
atitinkamų iniciatyvų atsižvelgiant į Europos Sąjungos ir
valstybių narių strategijas siekiant visiško užimtumo,
modernizavimą ir stiprinimą;

ii) aktyvių ir prevencinių priemonių, užtikrinančių ankstyvą
poreikių nustatymą sudarant individualius veiksmų
planus ir teikiant asmeniniams poreikiams pritaikytą
paramą, pavyzdžiui, pritaikytą mokymą, darbo paiešką,
perkvalifikavimą ir mobilumą, savarankišką darbą ir
verslo kūrimą, įskaitant kooperatines įmones, paskatas
dalyvauti darbo rinkoje, lanksčias priemones, skirtas
ilgiau darbe išlaikyti vyresnio amžiaus darbuotojus, ir
priemones, skirtas darbui ir asmeniniam gyvenimui
derinti, pavyzdžiui, sudarant geresnes sąlygas naudotis
vaikų priežiūros ir išlaikomų asmenų globos paslau-
gomis, įgyvendinimą;

iii) lyčių aspekto integravimą ir konkrečius veiksmus
siekiant gerinti moterų užimtumo galimybes, didinant
tvarų jų dalyvavimą bei pažangą užimtumo srityje ir
mažinti segregaciją dėl lyties darbo rinkoje, taip pat šali-
nant lyčių darbo užmokesčio skirtumų tiesiogines ir
netiesiogines esmines priežastis;

iv) konkrečius veiksmus, kuriais būtų didinamas migrantų
dalyvavimas užimtumo srityje ir taip stiprinama jų
socialinė integracija bei sudaromos palankesnės sąlygos
geografiniam ir profesiniam darbuotojų mobilumui bei
peržengiančių sienas darbo rinkų integravimui, be kita
ko pasitelkiant orientavimą, kalbų mokymą bei kompe-
tencijų ir įgytų gebėjimų pripažinimą;

c) stiprinti socialiai pažeidžiamų žmonių socialinę įtrauktį
siekiant jų tvaraus integravimo užimtumo srityje, ir kovoti
su visų rūšių diskriminacija darbo rinkoje, pirmiausia skati-
nant:

i) būdus integruoti ir sugrąžinti į darbą socialiai pažei-
džiamus žmones, pavyzdžiui, socialiai atskirtus žmones,
anksti paliekančius mokyklą, mažumas ir neįgaliuosius
bei žmones, kurie rūpinasi išlaikomais asmenimis, taikant
priemones, užtikrinančias galimybę gauti darbą, taip pat
ir socialinės ekonomikos srityje, profesinio švietimo ir
mokymo galimybes, ir lydimuosius veiksmus bei
atitinkamą paramą, bendruomenės bei globos paslaugas,
kuriomis gerinamos užimtumo galimybės;

ii) įvairovės darbo vietoje pripažinimą ir kovą su diskrimi-
nacija, susijusią su galimybėmis dalyvauti ir daryti
pažangą darbo rinkoje, taip pat didinant informuotumą
ir įtraukiant vietos bendruomenes bei įmones ir skatinant
vietines užimtumo iniciatyvas;

2006 7 31L 210/14 Europos Sąjungos oficialusis leidinysLT
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d) stiprinti žmogiškąjį kapitalą, pirmiausia skatinant:

i) švietimo ir mokymo sistemų reformų rengimą ir diegimą
siekiant plėtoti galimybes gauti darbą, pradinio ir profe-
sinio švietimo bei mokymo pritaikymo darbo rinkos
poreikiams gerinimą ir mokymo personalo gebėjimų
nuolatinį atnaujinimą siekiant skatinti inovacijas ir
žiniomis paremtą ekonomiką;

ii) aukštojo mokslo įstaigų, mokslinių tyrimų ir technologijų
centrų bei įmonių veiklą kuriant bendradarbiavimo
tinklą;

e) skatinti partnerystes, susitarimus ir iniciatyvas kuriant atitin-
kamų suinteresuotų subjektų, pavyzdžiui, socialinių
partnerių ir nevyriausybinių organizacijų, tinklą tarpvalsty-
biniu, nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiu, siekiant susi-
telkti reformoms užimtumo ir integravimo į darbo rinką
srityje.

2. Pagal „Konvergencijos“ tikslą ESF remia veiksmus vals-
tybėse narėse, vadovaudamasis toliau išvardytais prioritetais:

a) plėsti ir gerinti investicijas į žmogiškąjį kapitalą, pirmiausia
skatinant:

i) švietimo ir mokymo sistemų reformų įgyvendinimą,
ypač siekiant skatinti asmenis prisitaikyti prie žinių
visuomenės ir mokymosi visą gyvenimą poreikių;

ii) aktyvesnį dalyvavimą švietime ir mokyme visą
gyvenimą, šiuo tikslu taip pat imantis veiksmų, kuriais
siekiama sumažinti anksti paliekančiųjų mokyklą skaičių,
asmenų segregacijos dėl lyties atvejus ir sudaryti
geresnes galimybes įgyti kokybišką pirminį, profesinį ir
aukštąjį išsilavinimą;

iii) plėtoti žmogiškąjį potencialą mokslinių tyrimų ir inova-
cijų srityje, ypač antrojoje ir trečiojoje aukštojo mokslo
studijų pakopose ir rengiant mokslo darbuotojus;

b) nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiu stiprinti institucinius
gebėjimus ir viešojo administravimo bei viešųjų paslaugų ir
prireikus socialinių partnerių bei nevyriausybinių organiza-
cijų veiksmingumą, siekiant reformų, geresnio reglamenta-
vimo ir gero valdymo, ypač ekonomikos, užimtumo, švie-
timo, socialinėje, aplinkos apsaugos ir teismų srityse,
pirmiausia skatinant:

i) mechanizmus, kuriais siekiama gerinti tinkamą politikos
krypčių ir programų rengimą, stebėseną ir vertinimą, taip
pat pasitelkiant tyrimus, statistinę informaciją ir ekspertų
konsultacijas, paramą veiksmų tarp padalinių koordina-
vimui ir atitinkamų viešųjų bei privačių subjektų
dialogui;

ii) gebėjimų didinimą įgyvendinant atitinkamų sričių
politiką ir programas, įskaitant teisės aktų įgyvendinimą,
ypač vykdant vadovų ir personalo nuolatinį mokymą,
teikiant konkrečią paramą pagrindinėms tarnyboms,
inspekcijoms ir socialiniams bei ekonominiams daly-
viams, įskaitant socialinius partnerius ir partnerius
aplinkos apsaugos srityje, atitinkamas nevyriausybines
organizacijas ir atstovaujančias profesines organizacijas.

3. 1 ir 2 dalyje nurodytų prioritetų srityje valstybės narės
gali daugiausia dėmesio skirti prioritetams, kurie yra tinka-
miausi jų konkrečioms problemoms spręsti.

4. ESF gali remti veiksmus, nustatytus šio reglamento
3 straipsnio 2 dalyje, valstybių narių, atitinkančių finansavimo
ar pereinamojo laikotarpio finansavimo iš Sanglaudos fondo
reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1083/2006
atitinkamai 5 straipsnio 2 dalyje ir 8 straipsnio 3 dalyje, terito-
rijose.

5. Įgyvendindamas 1 ir 2 dalyse nurodytus tikslus ir priori-
tetus, ESF remia novatoriškos veiklos skatinimą ir integravimą
valstybėse narėse.

6. ESF taip pat remia tarpvalstybinius ir tarpregioninius
veiksmus, pirmiausia keičiantis informacija, patirtimi, rezulta-
tais ir gera praktika bei rengiant viena kitą papildančias strate-
gijas ir suderintus arba bendrus veiksmus.

7. Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1083/2006
34 straipsnio 2 dalies, priemonių pagal šio straipsnio 1 dalies
c punkto i papunktyje nurodytą socialinės įtraukties prioritetą
ir pagal 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentą (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros
fondo (1), finansavimas gali būti padidintas iki 15 % atitinkamai
prioritetinei krypčiai skiriamų lėšų.

4 straipsnis

Paramos suderinamumas ir koncentracija

1. Valstybės narės užtikrina, kad ESF finansuojami veiksmai
būtų suderinti su veiksmais, vykdomais siekiant įgyvendinti
Europos užimtumo strategiją, ir juos remtų. Pirmiausia jos
užtikrina, kad nacionalinėje bendrojoje strategijoje nustatyta
strategija ir veiksmų programose nustatyti veiksmai kiekvienoje
valstybėje narėje skatintų įgyvendinti strategijos tikslus, priori-
tetus ir uždavinius pagal nacionalines reformų programas ir
nacionalinius veiksmų planus dėl socialinės aprėpties.
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Kai ESF gali prisidėti prie politikos krypčių rėmimo, valstybės
narės taip pat daugiausia finansavimo skiria atitinkamų
užimtumo rekomendacijų, parengtų pagal Sutarties 128 straips-
nio 4 dalį, ir atitinkamų su užimtumu susijusių Bendrijos tikslų
socialinės aprėpties, švietimo ir mokymo srityse įgyvendinimui.
Valstybės narės atlieka tai stabilioje programavimo aplinkoje.

2. Veiksmų programose lėšos skiriamos svarbiausiems porei-
kiams, daugiausia jų skiriant toms politikos sritims, kuriose ESF
parama gali padaryti didelį poveikį siekiant programos tikslų.
Siekiant maksimaliai padidinti ESF paramos veiksmingumą,
veiksmų programose tam tikrais atvejais ypač atsižvelgiama
į regionus ir vietoves, kurie turi rimtų problemų, pavyzdžiui,
neturtingus miesto ir atokiausius regionus, atsilikusias kaimo
vietoves bei nuo žvejybos priklausančias vietoves ir vietoves,
kurias ypač neigiamai paveikė verslo perkėlimas.

3. Tam tikrais atvejais valstybių narių nacionalinėse ataskai-
tose pagal atvirą koordinavimo metodą, taikomą socialinės
apsaugos ir socialinės aprėpties srityje, pateikiamas trumpas
skyrius, kuriame nurodoma, kaip ESF prisideda prie atitinkamų
darbo rinkos socialinės aprėpties aspektų skatinimo.

4. Rodikliai, įtraukti į veiksmų programas, kurias bendrai
finansuoja ESF, yra strateginio pobūdžio ir jų skaičius yra
ribotas, ir jie atspindi rodiklius, naudojamus įgyvendinant
Europos užimtumo strategiją ir siekiant atitinkamų Bendrijos
tikslų socialinės aprėpties ir švietimo bei mokymo srityse.

5. Vertinant ESF veiksmus taip pat atsižvelgiama į ESF finan-
suojamų veiksmų indėlį įgyvendinant Europos užimtumo stra-
tegiją ir Bendrijos tikslus socialinės aprėpties, nediskrimina-
vimo, moterų ir vyrų lygybės, švietimo ir mokymo srityse
atitinkamoje valstybėje narėje.

5 straipsnis

Geras valdymas ir partnerystė

1. ESF skatina gerą valdymą ir partnerystę. Jo parama
formuojama ir įgyvendinama atitinkamu teritoriniu lygiu atsi-
žvelgiant į nacionalinį, regioninį ir vietos lygį pagal kiekvienai
valstybei narei būdingą institucinę tvarką.

2. Valstybės narės užtikrina socialinių partnerių dalyvavimą
ir deramas konsultacijas su kitais suinteresuotais subjektais bei
jų dalyvavimą atitinkamu teritoriniu lygiu rengiant, įgyvendi-
nant ir stebint ESF paramą.

3. Kiekviena veiksmų programos vadovaujanti institucija
skatina tinkamą socialinių partnerių dalyvavimą pagal
3 straipsnį finansuojamuose veiksmuose.

Pagal „Konvergencijos“ tikslą tinkama ESF lėšų suma skiriama
gebėjimų didinimui, apimančiam mokymą, bendradarbiavimo
kuriant tinklus priemonėms, socialinio dialogo skatinimui ir
veiklai, kurią bendrai vykdo socialiniai partneriai, ypač veiklai,
susijusiai su 3 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytu darbuotojų
ir įmonių gebėjimo prisitaikyti didinimu.

4. Kiekvienai veiksmų programai vadovaujanti institucija
skatina tinkamą nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą ir
galimybes dalyvauti finansuojamoje veikloje, ypač socialinės
aprėpties, lyčių lygybės ir lygių galimybių srityse.

6 straipsnis

Lyčių lygybė ir lygios galimybės

Valstybės narės užtikrina, kad veiksmų programose būtų
aprašyta, kaip bus skatinama lyčių lygybė ir lygios galimybės
rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant veiksmų programas.
Valstybės narės skatina moterų ir vyrų subalansuotą dalyvavimą
valdant ir įgyvendinant veiksmų programas atitinkamai vietos,
regioniniu ir nacionaliniu lygiu.

7 straipsnis

Inovacijos

Įgyvendinant kiekvieną veiksmų programą ypač daug dėmesio
skiriama novatoriškos veiklos skatinimui ir integravimui. Vado-
vaujanti institucija atrenka inovacijų finansavimo temas atsiž-
velgdama į partnerystę ir nustato atitinkamą įgyvendinimo
tvarką. Ji informuoja stebėsenos komitetą, nurodytą Regla-
mento (EB) Nr. 1083/2006 63 straipsnyje, apie atrinktas temas.

8 straipsnis

Tarpvalstybiniai ir tarpregioniniai veiksmai

1. Kai valstybės narės, kaip veiksmų programos konkrečią
prioritetinę kryptį, remia veiksmus tarpvalstybinių ir (arba)
tarpregioninių veiksmų labui, kaip nurodyta šio reglamento
3 straipsnio 6 dalyje, ESF parama prioritetinės krypties lygiu
gali būti padidinta 10 %. Į šią padidintą paramą neatsižvelgiama
apskaičiuojant viršutines ribas, nustatytas Reglamento Nr. 1083/
2006 53 straipsnyje.
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2. Valstybės narės, kurioms prireikus padeda Komisija, užtik-
rina, kad ESF neremtų konkrečios veiklos, kuri tuo pačiu metu
yra remiama pagal kitas Bendrijos tarpvalstybines programas,
ypač švietimo ir mokymo srityje.

9 straipsnis

Techninė pagalba

Komisija pirmiausia skatina keitimąsi patirtimi, informuotumo
didinimo veiklą, seminarus, bendradarbiavimą kuriant tinklus ir
tarpusavio peržiūrą, kuriais nustatoma ir skleidžiama gera prak-
tika, skatinamas abipusis mokymasis ir tarpvalstybinis bei
tarpregioninis bendradarbiavimas, siekiant sustiprinti politinį
aspektą ir ESF indėlį siekiant Bendrijos tikslų, susijusių su
užimtumu ir socialine aprėptimi.

10 straipsnis

Ataskaitos

Metinėse ir baigiamosiose įgyvendinimo ataskaitose, nurodytose
Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 67 straipsnyje, prireikus patei-
kiama toliau išvardytų veiksmų įgyvendinimo santrauka:

a) lyčių aspekto integravimas, taip pat bet kokio kito su lyčių
aspektu susijusio veiksmo įgyvendinimas;

b) veiksmai, kuriais didinamas migrantų dalyvavimas
užimtumo srityje ir taip stiprinama jų socialinė integracija;

c) veiksmai, kuriais didinama integracija užimtumo srityje ir
taip gerinama mažumų socialinė aprėptis;

d) veiksmai, kuriais didinama kitų socialiai pažeidžiamų
grupių, įskaitant neįgaliuosius, integracija užimtumo srityje
ir socialinė aprėptis;

e) novatoriška veikla, įskaitant temų ir veiklos rezultatų, jų
sklaidos ir integravimo pristatymą;

f) tarpvalstybiniai ir (arba) tarpregioniniai veiksmai.

11 straipsnis

Išlaidų tinkamumas finansuoti

1. ESF teikia paramą, skirtą padengti tinkamas finansuoti
išlaidas, kurios, nepaisant Reglamento (EB) Nr. 1083/2006
53 straipsnio 1 dalies b punkto, gali apimti darbdavių ir
darbuotojų bendrai sutelktas finansines lėšas. Parama teikiama
nekompensuojamų individualių arba visuotinių dotacijų,
kompensuojamų dotacijų, palūkanų normos kompensacijų,
mikrokreditų, garantinių fondų ir prekių bei paslaugų pirkimo
pagal viešųjų pirkimų taisykles forma.

2. Toliau išvardytos išlaidos nėra tinkamos finansuoti iš ESF:

a) pridėtinės vertės mokestis, kuris gali būti grąžintas;

b) skolos palūkanos;

c) baldų, įrangos, transporto priemonių, infrastruktūros, nekil-
nojamo turto ir žemės pirkimas.

3. Toliau išvardytos išlaidos yra 1 dalyje apibrėžtos tinkamos
finansuoti iš ESF išlaidos, jei jos patiriamos pagal nacionalines
taisykles, įskaitant apskaitos taisykles, ir esant konkrečioms
toliau numatytoms sąlygoms:

a) išmokos arba atlyginimai, kuriuos trečioji šalis išmoka veik-
loje dalyvaujantiems asmenims ir kurie yra tvirtinami
paramos gavėjui;

b) dotacijų atveju, netiesioginės išlaidos, deklaruotos pagal
vienodo dydžio normą ir sudarančios iki 20 % tiesioginių
veiksmo išlaidų;

c) nusidėvinčio turto, išvardyto 2 dalies c punkte, nusidėvėjimo
išlaidos, paskirstomos išskirtinai tik veiklos laikotarpiui, tiek,
kiek viešosios dotacijos nebuvo panaudotos šio turto
pirkimui.

4. Reglamento (EB) Nr. 1080/2006 7 straipsnyje nustatytos
tinkamumo finansuoti taisyklės taikomos veiksmams, kurie
bendrai finansuojami iš ESF ir kuriems taikomas to reglamento
3 straipsnis.

12 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1. Šis reglamentas neturi įtakos paramos, kurią Komisija
patvirtino remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1784/1999 arba kitais
teisės aktais, kurie taikomi tai paramai 2006 m. gruodžio 31 d.
ir kurie toliau taikomi tai paramai ar susijusiems projektams po
tos datos iki jų galiojimo pabaigos, tęsimui ar keitimui, įskaitant
visos paramos ar jos dalies nutraukimą.

2. Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1784/1999 pateiktos paraiškos
ir toliau galioja.

13 straipsnis

Panaikinimas

1. Nepažeidžiant šio reglamento 12 straipsnyje išdėstytų
nuostatų, Reglamentas (EB) Nr. 1784/1999 panaikinamas nuo
2007 m. sausio 1 d.
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2. Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis
į šį reglamentą.

14 straipsnis

Nuostata dėl peržiūros

Europos Parlamentas ir Taryba iki 2013 m. gruodžio 31 d.
peržiūri šį reglamentą Sutarties 148 straipsnyje nustatyta
tvarka.

15 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre, 2006 m. liepos 5 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas
J. BORRELL FONTELLES

Tarybos vardu

Pirmininkė
P. LEHTOMÄKI
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II

(Aktai, kurių skelbti neprivaloma)

TARYBA

TARYBOS SPRENDIMAS

2006 m. spalio 6 d.

dėl Bendrijos sanglaudos politikos strateginių gairių

(2006/702/EB)

EUROPOS SAJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama 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 fondo ir panaikinančio Reglamentą (EB)
Nr. 1260/1999 (1), ypač į jo 25 straipsnio pirmą pastraipą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komi-
teto nuomonę,

atsižvelgdama į Regionų komiteto nuomonę,

kadangi:

(1) Sutarties 158 straipsnyje teigiama, kad, norėdama susti-
printi savo ekonominę ir socialinę sanglaudą, Bendrija
siekia mažinti regionų plėtros lygio skirtumus ir nepalan-

kiausias sąlygas turinčių regionų arba salų, įskaitant
kaimo vietoves, atsilikimą.

(2) Pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 25 straipsnį stra-
teginės gairės ekonominei, socialinei ir teritorinei
sanglaudai turėtų būti nustatomos apibrėžiant orientacinę
sistemą Europos regioninės plėtros fondui, Europos socia-
liniam fondui ir Sanglaudos fondui (toliau – fondai),
atsižvelgiant į kitas susijusias Bendrijos politikos kryptis,
siekiant skatinti subalansuotą, harmoningą ir tvarų Bend-
rijos vystymąsi.

(3) Po plėtros iš esmės padidėjo regionų skirtumai Bendrijoje,
nors kai kuriuose skurdžiausiuose naujųjų valstybių narių
regionuose pastebimas aukščiausias ekonomikos augimo
lygis. Todėl plėtra suteikia precedento neturinčią gali-
mybę didinti augimą ir konkurencingumą visoje Bendri-
joje, kas turėtų atsispindėti šiose strateginėse gairėse.

(4) 2005 m. pavasario Europos Vadovų Taryba patvirtino,
kad Bendrija turėtų sutelkti visus atitinkamus nacionali-
nius ir Bendrijos išteklius, įskaitant sanglaudos politiką,
siekiant atnaujintos Lisabonos darbotvarkės tikslų,
kuriuos sudaro integruotos gairės, įskaitant Tarybos
priimtas Bendrąsias ekonominės politikos gaires ir
užimtumo gaires.

(5) Siekiant Sutartyje apibrėžtų tikslų, visų pirma – skatinti
realią ekonominę konvergenciją, veiksmai, remiami iš
sanglaudos politikai skirtų ribotų išteklių, turėtų būti
sutelkiami tvariam vystymuisi, konkurencingumui ir
užimtumui, kaip apibrėžta atnaujintoje Lisabonos strate-
gijoje, skatinti.
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(6) Todėl šiomis strateginėmis gairėmis turėtų būti siekiama
gilinti strateginį sanglaudos politikos aspektą, siekiant
stiprinti sąveiką su atnaujintos Lisabonos politikos tikslais
ir padedant juos įgyvendinti.

(7) 2005 m. pavasario Europos Vadovų Taryba padarė
išvadą, kad būtina jausti didesnę atsakomybę už naujosios
Lisabonos darbotvarkės tikslus vietos lygmeniu, įtraukiant
regionų bei vietos dalyvius ir socialinius partnerius, ypač
tose srityse, kuriose būtinas didesnis artumas, pvz.,
tokiose kaip inovacijos, žinių ekonomika ir naujos infor-
macijos ir ryšių technologijos, užimtumas, žmogiškasis
kapitalas, verslumas, parama mažosioms ir vidutinėms
įmonėms (MVĮ) ir rizikos kapitalo finansavimo prieina-
mumas. Ši atsakomybė pabrėžiama šiose strateginėse
gairėse.

(8) Be to, strateginėse gairėse taip pat reikėtų pabrėžti, kad
greta įvairių kitų investicijoms palankių sąlygų (įskaitant
veiksmingą vienos bendros rinkos įgyvendinimą, adminis-
tracines reformas, gerą valdymą, verslui palankią aplinką
ir pakankamą aukštos kvalifikacijos darbuotojų skaičių)
makroekonomikos stabilumas ir struktūrinės reformos
yra neabejotinai svarbi sanglaudos politikos sėkmės prie-
laida.

(9) Atsižvelgdamos į integruotas gaires, valstybės narės
parengė nacionalines reformų programas, siekdamos
geresnių sąlygų augimui ir užimtumui. Šiose strateginėse
gairėse pirmenybė turėtų būti teikiama visoms valstybėms
narėms ir regionams tose investicijų srityse, kurios
padeda įgyvendinti nacionalines reformų programas,
atsižvelgiant į nacionalinius ir regionų poreikius bei
padėtį: investicijos į naujoves, žinių ekonomiką, naujas
informacijos ir ryšių technologijas, užimtumą, žmogiškąjį
kapitalą, verslumą, paramą MVĮ ir rizikos kapitalo finan-
savimo prieinamumą.

(10) Strateginėse gairėse reikėtų atsižvelgti į sanglaudos poli-
tikos vaidmenį įgyvendinant kitas Bendrijos politikos
kryptis, suderintas su atnaujinta Lisabonos darbotvarke.

(11) Regionų ir valstybių narių, atitinkančių reikalavimus
paramai gauti pagal Konvergencijos tikslą, atveju, turėtų
būti siekiama skatinti augimo potencialą, siekiant palai-
kyti didelius ekonomikos augimo tempus, įskaitant
pagrindinių infrastruktūros tinklų problemų sprendimą
ir institucinių bei administracinių gebėjimų stiprinimą.

(12) Svarbus yra teritorinis sanglaudos politikos aspektas ir
visiems Bendrijos regionams taip pat turėtų būti suteikta
galimybė prisidėti prie augimo ir darbo vietų kūrimo. Be
to, strateginėse gairėse turėtų būti atsižvelgiama į inves-
tavimo poreikius miesto ir kaimo vietovėse, atsižvelgiant
į jų vaidmenį regioniniame vystymesi ir siekiant skatinti
tvaresnį vystymąsi, tvarias bendruomenes bei socialinę
įtrauktį.

(13) Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslas vaidina
svarbų vaidmenį užtikrinant subalansuotą ir tvarų Bend-
rijos teritorijos vystymąsi. Strateginės gairės turėtų padėti
siekti Europos teritorinio tikslo, kurio sėkmė priklauso
nuo bendrų susijusių teritorijų vystymosi strategijų nacio-
naliniu, regionų ir vietos lygiu ir nuo tinklų kūrimo, ypač
užtikrinant idėjų integravimą į nacionalines ir regionines
sanglaudos programas.

(14) Siekiant skatinti tvarų vystymąsi, strateginės gairės turėtų
atspindėti poreikį atsižvelgti į aplinkos apsaugą ir jos
gerinimą rengiant nacionalines strategijas.

(15) Moterų ir vyrų lygios galimybės ir bet kokios diskrimi-
nacijos dėl lyties, rasės ar etninės kilmės, religijos ar tikė-
jimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos
prevencija yra pagrindiniai sanglaudos politikos principai
ir turėtų būti įtraukti į visus strateginio požiūrio į
sanglaudą lygius.

(16) Geras valdymas visuose lygmenyse yra būtinas siekiant
sėkmingai įgyvendinti sanglaudos politiką. Šiose strategi-
nėse gairėse turėtų būti atsižvelgiama į plataus masto
partnerystės vaidmenį rengiant ir įgyvendinant vystymosi
strategijas, kuri yra būtina siekiant užtikrinti, kad sudė-
tingos sanglaudos politikos strategijos būtų sėkmingai
valdomos, ir į kokybės bei veiksmingumo poreikį vieša-
jame sektoriuje.

(17) Šios strateginės gairės atspindi bendrą orientacinę struk-
tūrą, kuria naudotis kviečiamos valstybės narės ir regionai
rengiant nacionalines ir regionines programas, tam, kad
galėtų įvertinti savo indėlį siekiant Bendrijos tikslų
sanglaudos, ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo
srityse. Atsižvelgdama į šias strategines gaires, kiekviena
valstybė narė turėtų parengti savo nacionalinį strateginį
gairių dokumentą ir susijusias veiklos programas,
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PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Priimamos priede išdėstytos Bendrijos ekonominės, socialinės ir
teritorinės sanglaudos politikos strateginės gairės (toliau – stra-
teginės gairės), kurios yra indikacinės gairės valstybėms narėms
rengiant nacionalinius strateginius gairių dokumentus ir veiklos
programas 2007–2013 m. laikotarpiui.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge, 2006 m. spalio 6 d.

Tarybos vardu
Pirmininkas
K. RAJAMÄKI
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PRIEDAS

Bendrijos ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos politikos strateginės gairės 2007–2013 m.

1. ĮVADAS: 2007–2013 M. SANGLAUDOS POLITIKOS GAIRĖS

Vadovaujantis atnaujintos Lisabonos strategijos integruotomis gairėmis ekonomikos augimui ir darbo vietų
kūrimui, sanglaudos politikos remiamomis programomis turėtų būti siekiama skirti išteklius šiems trims priorite-
tams (1):

— didinti valstybių narių, regionų ir miestų patrauklumą, gerinant jų prieinamumą, užtikrinant tinkamą paslaugų
kokybę ir lygį bei išsaugojant aplinką,

— skatinti naujovių diegimą, verslumą ir žinių ekonomikos augimą plėtojant mokslinių tyrimų ir naujovių
pajėgumus, įskaitant naujas informacijos ir ryšių technologijas, bei

— sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų, pritraukiant daugiau žmonių į užimtumo ar verslumo veiklą, gerinant
darbuotojų ir įmonių gebėjimą prisitaikyti bei didinant investicijas į žmogiškąjį kapitalą.

Naujosiomis programomis siekiant atnaujintos Lisabonos darbotvarkės tikslų dėmesys skiriamas šiems principams:

Pirma, vadovaujantis atnaujinta Lisabonos darbotvarke, sanglaudos politika turėtų labiau orientuotis į žinias,
mokslinius tyrimus ir naujoves bei žmogiškąjį kapitalą. Atitinkamai šioms veiklos sritims taikoma bendra finansinė
parama turėtų būti iš esmės padidinta, kaip to reikalaujama naujose nuostatose (2). Be to, valstybės narės ir regionai
turėtų semtis įkvėpimo iš geros patirties, kurios poveikio ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui rezultatai
buvo akivaizdžiai teigiami.

Antra, valstybės narės ir regionai turėtų siekti tvaraus vystymosi tikslo ir skatinti ekonominių, socialinių ir aplinkos
aspektų sąveiką. Atnaujintoje Lisabonos strategijoje ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui bei nacionalinėse
reformų programose pabrėžiama aplinkos svarba ekonomikos augimui, konkurencingumui ir užimtumui. Siekiant
skatinti tvarų vystymąsi, rengiant programas ir projektus būtina atsižvelgti į aplinkos apsaugą.

Trečia, valstybės narės ir regionai turėtų siekti moterų ir vyrų lygių galimybių visuose programų ir projektų
parengimo ir įgyvendinimo etapuose. Lygių galimybių galima siekti atliekant konkrečius lygybės skatinimo
veiksmus, taip pat atidžiai atsižvelgiant į kitų projektų ir fondų valdymo galimą poveikį moterims ir vyrams.

Ketvirta, valstybės narės įvairiais fondų įgyvendinimo etapais turėtų imtis atitinkamų veiksmų, kad užkirstų kelią
bet kokiai diskriminacijai dėl lyties, rasės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės
orientacijos. Pirmiausia vienas iš kriterijų, kurio reikia laikytis apibrėžiant fondų bendrai finansuojamą veiklą, ir į
kurį reikia atsižvelgti įvairiais įgyvendinimo etapais, yra prieinamumas neįgaliesiems.

Tolesniuose skyriuose nagrinėjami pagrindiniai kiekvienos iš šių plačių sričių aspektai, pateikiant konkrečias gaires
kiekvienai jų. Ne visos iš išsamių gairių bus aktualios visiems regionams. Tinkamiausias investicijų derinys galiausiai
priklausys nuo kiekvienos valstybės narės ir regiono stipriųjų ir silpnųjų pusių analizės bei konkrečių šalių ir
regionų aplinkybių. Tiesą sakant, gairės yra bendra sistema, kuria naudotis kviečiamos valstybės narės ir regionai,
rengdami nacionalines, regionines ir vietos programas, pirmiausia tam, kad galėtų įvertinti savo indėlį siekiant
Bendrijos tikslų sanglaudos, ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo srityse.
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1.1. GAIRĖ: Europa ir jos regionai – patrauklesnė vieta investicijoms ir darbui

Viena iš ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo prielaidų – užtikrinti, kad verslas galėtų naudotis visa būtina
infrastruktūra (pvz., transporto, aplinkos, energetikos). Moderni ir saugi infrastruktūra yra svarbus daugelio įmonių
veiklos rezultatus lemiantis veiksnys, darantis įtaką regionų ir miestų ekonominiam ir socialiniam patrauklumui.
Investicijos į infrastruktūrą atsiliekančiuose, ypač naujųjų valstybių narių, regionuose paskatins ekonomikos augimą,
taip sustiprindamos konvergenciją su likusia Sąjungos dalimi, bei pagerins gyvenimo kokybę. Ištekliai turėtų būti
gaunami ne tik dotacijų, bet kur įmanoma, ir paskolų, pavyzdžiui, iš Europos investicijų banko (EIB) forma bei iš
privataus sektoriaus. Ateinantį laikotarpį už programas atsakingos institucijos valstybėse narėse turės galimybę
labiau pasinaudoti EIB patirtimi, kad galėtų parengti Europos finansavimui pagal JASPERS iniciatyvą tinkamus
projektus.

1.1.1. Plėsti ir gerinti transporto infrastruktūrą

Veiksminga, lanksti, saugi ir švari transporto infrastruktūra gali būti laikoma būtina ekonominės raidos prielaida,
nes ji skatina našumą, taigi ir atitinkamų regionų raidos perspektyvas, palengvindama žmonių ir prekių judėjimą.
Transporto tinklai gerina prekybos galimybes ir tuo pačiu didina efektyvumą. Be to, visą Europą jungiančios
transporto infrastruktūros (ypač trisdešimties transeuropinių transporto tinklų projektų (TEN-T projektai) atitin-
kamų atkarpų) išplėtojimas, konkrečiai orientuojantis į peržengiančius sieną projektus, yra būtinas siekiant didesnės
nacionalinių rinkų integracijos, visų pirma išsiplėtusios Sąjungos kontekste.

Investicijų į infrastruktūrą poreikius reikia pritaikyti atitinkamų regionų ir šalių konkretiems poreikiams ir ekono-
mikos išsivystymo lygiui. Šie poreikiai paprastai yra didžiausi konvergencijos regionuose ir Sanglaudos fondo
finansavimą gaunančiose šalyse. Paprastai investicijoms į infrastruktūrą (kaip ir kitoms investicijoms) peržengus
tam tikrą finansavimo lygmenį, gaunama mažesnė investicijų grąža. Ekonominiai tokių investicijų grąžos rodikliai
yra didesni, kai infrastruktūra yra menka ir nebuvo užbaigti pagrindiniai tinklai, visgi tikėtina, jog jie mažės
pasiekus tam tikrą lygį.

Todėl reikėtų atsižvelgti į regiono ekonomikos išsivystymo lygį ir dideliems infrastruktūros objektams skirtas
dotacijas. Mažiausiai išsivysčiusiuose regionuose ir šalyse tarptautiniai ir tarpregioniniai ryšiai gali teikti didesnę
investicijų grąžą tolimesnėje perspektyvoje, gerindami verslo konkurencingumą ir palengvindami darbuotojų judė-
jimą. Antra vertus, regioninę transporto infrastruktūrą gal būtų tinkamiau kurti išsibarsčiusios, smulkios ūkinės
veiklos pagrindą turinčiuose regionuose, kuriuose gyventojai daugiausia gyvena miesteliuose. Nepakankamus kelių
tinklus turintiems regionams taip pat reikėtų skirti finansavimą ekonomiškai būtinoms kelių jungtims sukurti. Be
to, reikėtų spręsti judėjimo ir prieinamumo problemas miestų zonose, remiant integruoto valdymo sistemas ir
švaraus transporto sprendimus.

Siekiant gauti maksimalią naudą iš investicijų į transportą, fondų teikiama parama turėtų būti grindžiama keliais
principais.

Pirma, investicijų į infrastruktūrą lygiui ir pobūdžiui nustatyti reikėtų naudoti objektyvius kriterijus. Pavyzdžiui,
potenciali investicijų grąža turėtų būti matuojama pagal ekonomikos išsivystymo lygį, ūkinės veiklos konkrečiame
regione pobūdį, dominuojantį turimos infrastruktūros tankį ir kokybę ar apkrovos laipsnį. Nustatant socialinę
grąžą, turėtų būti tinkamai atsižvelgiama į numatomų infrastruktūros projektų poveikį aplinkai ir socialinius
padarinius.

Antra, kiek įmanoma turėtų būti laikomasi aplinką tausojančio principo, vadovaujantis Baltąja knyga (1). Būtina
imti naudoti aplinką tausojančias transporto rūšis. Tačiau kiekvienos transporto rūšies aplinkosaugos ir bendras
veiksmingumas turėtų būti optimizuoti, pirmiausia infrastruktūros naudojimo toje transporto rūšyje ir su kitomis
rūšimis srityse (2).

Trečia, ypatingas dėmesys konvergencijos regionuose bei Sanglaudos fondo finansavimą gaunančiose šalyse turėtų
būti skiriamas siekiant modernizuoti geležinkelio sistemą atidžiai parenkant prioritetines sritis, užtikrinant jų
sąveikumą su Europos geležinkelių transporto valdymo sistema (ERTMS).
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Ketvirta, investicijos į transporto infrastruktūrą turėtų remtis tinkamu eismo valdymu, ypatingą dėmesį skiriant
nacionaliniuose ir Bendrijos standartuose apibrėžtai saugai. Nacionalinėse ar regioninėse strategijose turėtų būti
atsižvelgiama į būtinybę užtikrinti subalansuotą (ir švarų) transporto rūšių paskirstymą, tenkinantį tiek ekonomi-
nius, tiek aplinkosaugos poreikius. Pavyzdžiui, strategijose turėtų būti įtrauktos pažangiosios transporto sistemos,
daugiarūšio transporto platformos ir visų pirma technologija, naudojama ERMTS ir Bendro Europos dangaus oro
eismo vadybos (ATM) mokslinių tyrimų programoje (SESAR – siekiant sukurti vientisesnę skrydžių valdymo
sistemą Europoje).

Remiantis pirmiau išdėstytais principais, veiksmų gairės yra tokios:

— Valstybės narės ir regionai, atitinkantys Konvergencijos tikslo (1) arba Sanglaudos fondo finansavimo
kriterijus turėtų teikti tinkamą pirmenybę tiems iš 30 europinės svarbos projektų, kurie įgyvendinami jų
teritorijoje. Šioje projektų grupėje ypatingo dėmesio nusipelno peržengiančios sieną jungtys. Kitus TEN-T
projektus ir strategines transporto jungtis reikėtų remti tik tuomet, jei jų indėlis į ekonomikos augimą ir
konkurencingumą yra didelis.

— Turint omenyje miesto ir kaimo vietoves apimančią integruotą regioninio transporto ir ryšių strategiją,
siekiant užtikrinti didžiųjų tinklų sukurtų galimybių naudą regionams, taip pat bus svarbios papildomos
investicijos į antrines jungtis.

— Parama geležinkelių infrastruktūrai turėtų būti siekiama užtikrinti geresnes galimybes jais pasinaudoti.
Mokesčiai už naudojimąsi infrastruktūra turėtų palengvinti naudojimosi galimybes nepriklausomiems
veiklos vykdytojams. Jie taip pat turėtų sustiprinti visą ES jungiančio sąveikaus tinklo kūrimą. Atsižvelgimas
į sąveiką ir jos taikymas bei ERTMS sistemos įdiegimas traukiniuose ir geležinkelio infrastruktūroje
prireikus turėtų būti visų finansuojamų projektų dalimi.

— Tausiųjų transporto tinklų skatinimas, ypač miestų zonose. Tokiems tinklams priklauso viešojo transporto
priemonės (įskaitant automobilių stovėjimo aikštelių ir pavėžėjimo iki centro infrastruktūrą), mobilumo
planai, žiediniai keliai, kelio jungčių saugumo didinimas ir ne automobilių eismas (dviračių ir pėsčiųjų
takai). Šie tinklai taip pat apima veiksmus, skirtus tam tikroms tikslinėms grupėms (pagyvenusiems
žmonėms, neįgaliesiems) teikiamoms bendro naudojimo viešojo transporto paslaugoms ir alternatyvaus
transporto priemonių kuro platinimo tinklų sukūrimą. Be to, prie tinklų tausumo gali prisidėti vidaus
vandenų transporto linijos.

— Siekiant garantuoti didžiausią transporto infrastruktūros efektyvumą regioniniam vystymuisi skatinti, derėtų
kreipti dėmesį į išėjimo į jūrą neturinčių, izoliuotų ar tolimiausių teritorijų prijungimo prie TEN-T projektų
gerinimą. Šiuo tikslu bus naudinga antrinių jungčių plėtra, besiorientuojanti į įvairiarūšį ir tausųjį trans-
portą. Visų pirma su atokiomis teritorijomis turėtų būti sujungti vandens ir oro uostai.

— Daugiau dėmesio turėtų būti skiriama plėtojant „jūrų greitkelius“ ir trumpų atstumų laivininkystę, kaip
perspektyvią alternatyvą tolimų atstumų kelių ir geležinkelių transportui.

Valstybėms narėms tuo pat metu gaunant tiek Sanglaudos fondo, tiek struktūrinių fondų paramą, programose
reikėtų atskirti iš kiekvieno fondo finansuojamų veiksmų rūšis, o Sanglaudos fondas turi atlikti pagrindinį vaidmenį
remiant transeuropinius transporto tinklus.

Savo ruožtu struktūriniai fondai turėtų daugiausia orientuotis į infrastruktūros plėtojimą, susijusį su ekonomikos
augimą skatinančiomis priemonėmis (pavyzdžiui, turizmo plėtrą ir patobulinimus, skirtus pramoninių vietovių
patrauklumui didinti). Investicijos į kelių infrastruktūrą taip pat turi atitikti bendrą kelių eismo saugumo tikslą.

Bendras finansavimas iš fondų turėtų papildyti dotacijas iš transeuropinių tinklų biudžeto, vengiant Bendrijos
paramos dubliavimo. Valstybės narės gali pasitelkti koordinatorius, kad sutrumpintų laikotarpį nuo tinklo plana-
vimo iki fizinės statybos. Kiekvienai valstybei narei reikės iš anksto nustatyti planuojamiems projektams tinka-
miausią priemonę. Sanglaudos politikos finansavimas gali būti derinamas su TEN-T priemonių paskolų garantijų
dalimi.
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1.1.2. Stiprinti aplinkos apsaugos ir ekonomikos augimo sąveiką

Aplinkosaugos investicijos gali būti naudingos ekonomikai trimis būdais: jos gali užtikrinti ilgalaikį ekonomikos
augimo darnumą, sumažinti išorės aplinkosaugos išlaidas ekonomikai (pvz., sveikatos sistemos išlaidas, išvalymo
išlaidas ar susigrąžinamas žalos atlyginimo išlaidas) ir skatinti naujovių diegimą bei darbo vietų kūrimą. Būsimos
sanglaudos programos turėtų siekti stiprinti galimą aplinkos apsaugos ir ekonomikos augimo sąveiką. Todėl
pirmenybę reikėtų teikti tokioms aplinkosaugos paslaugoms, kaip švaraus vandens tiekimas, atliekų tvarkymas ir
nuotekų valymo infrastruktūra, gamtos išteklių valdymas, žemės asenizacija naujai ūkinei veiklai parengti bei
apsauga nuo tam tikrų rizikos aplinkai (pvz., dykumėjimas, sausros, gaisrai ir potvyniai) rūšių.

Siekiant maksimalios ekonominės naudos ir mažesnių išlaidų, reikėtų teikti pirmenybę kovai su aplinkos taršos
šaltiniais. Atliekų tvarkybos srityje tai reiškia orientavimąsi į atliekų prevencijos, perdirbimo ir biologinio skilimo
sritis, kurios yra ekonomiškai pagrįstos ir padeda kurti darbo vietas.

Vystymosi strategijos turėtų būti grindžiamos regionams būdingų poreikių ir konkrečių problemų pirminiu verti-
nimu, jei įmanoma pasitelkiant atitinkamus rodiklius. Reikėtų dėti pastangas siekiant išorės aplinkosaugos išlaidas
paversti vidaus išlaidomis, remiant rinka pagrįstų priemonių sukūrimą ir plėtrą (žr., pavyzdžiui, Aplinkosaugos
technologijų veiksmų plane siūlomas priemones). Šiame kontekste atkreipiamas dėmesys į Aplinkos ir saugumo
pasaulinės stebėsenos sistemą, kuri nuo 2008 m. visoje Europoje teiks naujausią informaciją apie žemės dangą,
naudojimą ir vandenynų savybes, bei padėties žemėlapius nelaimių ir avarijų atveju.

Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta pirmiau, rekomenduojamos šios veiksmų gairės:

— Tenkinti investicijų į infrastruktūrą svarbius poreikius, visų pirma konvergencijos regionuose, ir ypač
naujųjų valstybių narių regionuose, vykdyti aplinkosaugos teisės aktus vandens, atliekų, oro, gamtos ir
rūšių apsaugos bei biologinės įvairovės srityse.

— Užtikrinti patrauklias sąlygas įmonėms ir jų aukštos kvalifikacijos darbuotojams. Šias sąlygas galima užtik-
rinti skatinant žemėtvarkos planavimą, mažinantį padriką miestų plėtimąsi, ir atnaujinant fizinę aplinką,
taip pat vystant gamtos ir kultūros vertybes. Investicijos į šią sritį turėtų būti aiškiai susietos su naujoviško
ir darbo vietas kuriančio verslo plėtra konkrečiose vietovėse.

— Greta kitur aptariamų investicijų į tausiąją energetiką ir transportą, skatinti investicijas, prisidedančias prie
Kioto protokolu prisiimtų ES įsipareigojimų vykdymo.

— Imtis rizikos prevencijos priemonių tobulinant gamtos išteklių tvarkymą, atliekant tikslingesnius mokslinius
tyrimus ir geriau pasitelkiant IRT bei vykdant novatorišką viešojo valdymo politiką, įskaitant, pavyzdžiui,
prevencinę stebėseną.

Valstybėms narėms gaunant tiek Sanglaudos fondo, tiek struktūrinių fondų paramą, programose turėtų būti aiškiai
atskiriamos iš kiekvieno fondo atitinkamai finansuojamų veiksmų rūšys.

1.1.3. Spręsti problemas, susijusias su intensyviu tradicinių energijos šaltinių naudojimu Europoje

Susijęs prioritetas – tai būtinybė mažinti priklausomybę nuo tradicinių energijos šaltinių gerinant energijos varto-
jimo efektyvumą ir naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius. Investicijos į šias sritis padeda užtikrinti ilgalai-
kiam ekonomikos augimui būtiną energijos tiekimą ir tuo pačiu yra naujovių diegimo bei eksporto galimybių
šaltinis, be to, yra ekonomiškai pagrįstos, ypač jei energijos kainos išlieka didelės.
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Investicijos į tradicinius energijos šaltinius taip pat būtinos tiekimui užtikrinti. Visų pirma, jei yra rinkos nepa-
kankamumo įrodymų ir neprieštaraujama rinkos liberalizavimui, fondai turėtų orientuotis į sujungimų užbaigimą,
konkrečiai akcentuojant transeuropinius tinklus, elektros energijos tinklų tobulinimą ir dujų perdavimo bei paskirs-
tymo tinklų užbaigimą ir tobulinimą, įskaitant, jei reikalinga, salose ir labiausiai nutolusiuose regionuose.

Šios srities veiksmų gairės yra tokios:

— Remti projektus energijos vartojimo efektyvumui gerinti, pavyzdžiui, pastatuose, ir nedaug energijos naudo-
jančių vystymo modelių sklaidą.

— Remti atsinaujinančių ir alternatyvių technologijų (pavyzdžiui, vėjo, saulės, biomasės), dėl kurių ES galėtų
įgyti pranašumą ir sustiprėtų jos konkurencingumas, plėtojimą ir naudojimą, įskaitant šildymui ir vėsi-
nimui. Tokios investicijos taip pat padeda siekti Lisabonos tikslo, užtikrindamos, kad iki 2010 m. 21 %
visos elektros energijos būtų pagaminama iš atsinaujinančių išteklių.

— Sutelkti investicijas į tradicinius energijos šaltinius siekiant sukurti tinklus tose srityse, kuriose yra rinkos
nepakankamumo įrodymų. Šios investicijos daugiausia būtų skiriamos konvergencijos regionams.

1.2. GAIRĖ: Žinių ir naujovių tobulinimas ekonomikos augimo labui

Bendrijos ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo tikslas reikalauja struktūrinio ekonomikos poslinkio žiniomis
grindžiamos veiklos link. Tam reikalinga imtis veiksmų keliuose frontuose: spręsti žemo mokslinių tyrimų ir
technologijų plėtros (MTTP) lygio problemą, visų pirma privačiame sektoriuje; skatinti naujovių diegimą per naujus
ar patobulintus produktus, procesus ir paslaugas, galinčius atlaikyti tarptautinę konkurenciją; didinti regionų ir
vietos gebėjimus kurti ir įsisavinti naujas technologijas (visų pirma IRT); ir teikti daugiau paramos už rizikos
prisiėmimą.

Išlaidos MTTP, išreikštos kaip BVP procentas, nors ir nežymiai auga, bet sudarydamos 1,9 % BVP vis dar nesiekia
Lisabonos strategijos tikslo, t. y. 3 % (1). Nors verslo investicijų į MTTP toliau pastebimai nepakanka, yra ženklų,
rodančių, kad ir valstybės investavimas į šią sritį susiduria su sunkumais. MTTP ir naujovių diegimo atotrūkis šalies
viduje ir tarp skirtingų šalių, visų pirma verslo išlaidų MTTP srityje, yra žymiai didesnis nei pajamų atotrūkis. Nors
ir buvo imtasi įvairių nacionalinių ir Bendrijos iniciatyvų, viešosios bei privačios MTTP institucijos turi imtis
papildomų veiksmų, kad suderintų verslo poreikius ir MTTP pasiūlą. Europos naujovių atotrūkis nuo kitų lyderio
pozicijas užimančių ekonomikų nuolat auga. Naujovių atotrūkis tebesitęsia ir pačioje Europoje, nes Sąjunga dažnai
nepajėgi žinių ir technologijų plėtros paversti komerciniais produktais ir procesais. Sanglaudos politika gali padėti
išspręsti rimčiausias problemas, kurias liudija netenkinantys Europos rezultatai diegiant naujoves, įskaitant neveiks-
mingas naujovių diegimo sistemas, nepakankamą verslo dinamiškumą ar vangų IRT naudojimą versle.

Turint tai omenyje, būtina didinti nacionalinius ir regioninius MTTP pajėgumus, remti investicijas į IRT infrast-
ruktūrą ir skleisti technologijas bei žinias pasitelkiant tinkamus technologijų perdavimo ir žinių mainų mecha-
nizmus. Informuotumo ugdymą geresniam MTTP potencialo panaudojimui galėtų skatinti regionų „toliaregiš-
kumas“ ir kiti regionų strateginio planavimo metodai, pagal kuriuos vyktų nuolatinis ir sisteminis dialogas su
pagrindinėmis suinteresuotomis šalimis. Taip pat svarbu įgūdžių ir gebėjimų vystymo veiksmais didinti įmonių,
ypač MVĮ, pajėgumus įsisavinti MTTP; skatinti suburti Europoje didesnes aukštos kokybės mokslinių tyrimų talentų
gretas, bei jas pasitelkti; didinti privataus ir viešojo sektoriaus investicijas į MTTP ir naujoves; bei skatinti MTTP
partnerysčių steigimąsi įvairiuose Sąjungos regionuose. Pavyzdžiui, Europos technologijų platformos sudaro sąlygas
mokslinių tyrimų programas geriau pritaikyti prie verslo poreikių; sanglaudos politika gali vaidinti svarbų vaidmenį
remiant strateginių mokslinių tyrimų darbotvarkių įgyvendinimą visoje Sąjungoje, įskaitant mažiau išsivysčiusiuose
regionuose.

LTL 291/18 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2006 10 21

(1) „Investavimas į mokslinius tyrimus: Europos veiksmų planas“. COM(2003) 226, 2003 4 30.



[   EU vadovavimo tek stai  2007-2013  ]

[ 50 ]

Nors tiesioginės dotacijos išlieka svarbios, ypač konvergencijos regionuose, būtina orientuotis į kolektyvinių verslo
ir technologijų paslaugų teikimą įmonių grupėms, kad šios galėtų pagerinti savo novatorišką veiklą. Tiesioginės
dotacijos atskiroms įmonėms turėtų būti skirtos tų įmonių MTTP ir naujovių diegimo pajėgumams stiprinti, o ne
gamybos sąnaudoms laikinai sumažinti, kas tik sukuria didelę papildomą naštą. Tai labai svarbu tradiciniuose
sektoriuose, ypač susiduriančiuose su pasauline konkurencija, kuriems reikia dėti papildomas pastangas, norint
išlikti konkurencingiems, ir MVĮ, kurios dažnai yra didžiausias užimtumo regionuose šaltinis. Tačiau svarbiausia yra
tai, kad šios politikos kryptys turi būti pritaikytos prie konkrečių kiekvieno regiono sąlygų ir ypač prie MVĮ
poreikių. Nacionalinės, regioninės ir vietos strategijos turėtų būti grindžiamos visapusiška investicijų į MTTP
galimybių analize.

Bendrijos pastangos orientuojasi į žinias ir naujoves ir yra skirtos spartesniam ekonomikos augimui ir darbo vietų
kūrimui skatinti. Bendrijos lygmeniu siūlomos dvi susijusios priemonės: Septintoji mokslinių tyrimų ir technologijų
plėtros pagrindų programa ir Konkurencingumo ir naujovių pagrindų programa. Sanglaudos politikos ir šių
priemonių sąveika yra gyvybiškai svarbi, kad moksliniai tyrimai ir sanglaudos politika stiprintų vienas kitą regionų
lygmeniu, o nacionalinėse ir regioninėse vystymosi strategijose atsispindėtų šios sąveikos įgyvendinimo būdas.
Sanglaudos politika gali padėti visiems regionams stiprinti mokslinių tyrimų ir naujovių gebėjimus, taip prisidė-
dama prie veiksmingo šių regionų dalyvavimo Europos mokslinių tyrimų erdvėje ir apskritai visos Bendrijos
mokslinių tyrimų ir naujovių veikloje. Konkrečiai jai tenka dvejopas vaidmuo. Pirma, ji padeda regionams įgyven-
dinti regionines naujovių strategijas ir veiksmų planus, kurie potencialiai gali turėti didelės įtakos konkurencin-
gumui tiek regiono, tiek ir visos Sąjungos mastu; antra, ji padeda didinti mokslinių tyrimų ir naujovių diegimo
pajėgumus regione iki lygmens, leidžiančio dalyvauti tarptautiniuose mokslinių tyrimų projektuose.

Todėl regioninės strategijos turėtų būti orientuotos į investicijas į MTTP, naujovių diegimą, žmogiškąjį kapitalą ir
verslumą, užtikrinant, kad šios investicijos atitiktų regiono ekonominio vystymosi poreikius, ir kad egzistuotų
pajėgumai mokslinius tyrimus paversti paklausia produkto, proceso ir paslaugų naujove; stiprindamos technologijų
perdavimą ir žinių mainus, skatindamos IRT plėtojimą, sklaidą ir įsisavinimą įmonėse bei užtikrindamos finansa-
vimo prieinamumą įmonėms, pasiryžusioms investuoti į didelės pridėtinės vertės prekes ir paslaugas. Siekiant
didinti strateginio poveikio priemonių ir tarpinių organizacijų pajėgumą skatinti regionų ir vietos dalyvius,
pirmiausia MVĮ, diegti naujoves, tokios strategijos turėtų konkrečiai numatyti bandymus.

1.2.1. Daugiau ir tikslingiau investuoti į MTTP

Europos įmonių konkurencingumas labai priklauso nuo jų gebėjimo kaip įmanoma greičiau pasiūlyti rinkai naujas
žinias. Viešojo sektoriaus parama MTTP pateisinama nustačius rinkos nepakankamumą ir taip pat gali būti patei-
sinama visuotinu tam tikrų MTTP investicijų pobūdžiu. Be to, vyriausybės paramą MTTP pateisina mokslinių
tyrimų rezultatų nuosavybės problemos ir poreikis tam tikruose mokslinių tyrimų sektoriuose sukurti „kritinę
masę“.

Įgyvendinant regioninę politiką reikėtų atsižvelgti į ypatingą MTTP veiklos pobūdį. Visų pirma MTTP būtina glaudi
dalyvių sąveika, leidžianti formuotis pavyzdiniams mokslinių tyrimų centrams, kurių reikia „kritinei masei“ sukurti.
Pagrindinį vaidmenį gali suvaidinti geografinis artumas, pasiekiamas, pavyzdžiui, prie valstybinių mokslinių tyrimų
institucijų steigiant MVĮ grupes ir naujovių centrus. Dėl to MTTP veikla būtinai turi būti sukoncentruota geogra-
finiu požiūriu, nes tokiu būdu skatinami neintensyviai MTTP veiklą plėtojančių vietovių įsisavinimo gebėjimai.

MTTP mažiau išsivysčiusiose valstybėse narėse ir regionuose turėtų būti plėtojama aplink jau esamus pavyzdinius
mokslinių tyrimų centrus ir vengiant nepagrįsto išteklių teritorinio išsibarstymo. Čia taip pat orientuoti investicijas į
prioritetines mokslinių tyrimų sritis gali padėti Europos technologijų platformos. Investicijos taip pat turėtų
papildyti Europos prioritetus, išdėstytus Septintojoje pagrindų programoje, ir remti atnaujintos Lisabonos darbot-
varkės tikslus. Reikėtų teikti pirmenybę naujų ir paklausių produktų, paslaugų ir įgūdžių plėtojimui bei kūrimui.

Veiksmai MTTP srityje turėtų būti suderinti su Bendrijos MTTP politika ir konkrečių regionų poreikiais. Metodo
prasme jie turėtų būti grindžiami logišku analitiniu požiūriu, pavyzdžiui, toliaregiškumu; tokių rodiklių, kaip
patentai ir žmogiškieji ištekliai naudojimu MTTP; privačių ir valstybinių mokslinių tyrimų institucijų išsidėstymu;
ir novatoriškų įmonių grupių egzistavimu.
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MTTP srityje galima nustatyti šias veiksmų gaires:

— Stiprinti įmonių savitarpio bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą tarp verslo bei valstybinių mokslinių
tyrimų (aukštojo ir tretinio mokslo) institucijų, pavyzdžiui, remiant pavyzdinių įmonių grupių kūrimąsi
regionuose ir tarp skirtingų regionų.

— Remti MTTP veiklą MVĮ ir technologijų perdavimą (suteikiant galimybes MVĮ naudotis valstybės finansuo-
jamų mokslinių tyrimų institucijų teikiamomis MTTP paslaugomis).

— Remti regionines peržengiančias sieną ir tarptautines iniciatyvas, skirtas stiprinti bendradarbiavimą moks-
linių tyrimų srityje ir gebėjimų stiprinimą prioritetinėse Bendrijos mokslinių tyrimų politikos srityse.

— Stiprinti MTTP gebėjimus, įskaitant IRT, mokslinių tyrimų infrastruktūrą ir žmogiškąjį kapitalą didelį
augimo potencialą turinčiose srityse.

Programos (ypač Konvergencijos tikslo kriterijus atitinkančiuose regionuose) gali prisidėti prie MTTP infrastruktūros
(įskaitant regioninius didelės spartos duomenų perdavimo tinklus tarp mokslinių tyrimų įstaigų ir jų viduje),
švietimo infrastruktūros, įrangos ir prietaisų tiek valstybės, tiek verslo finansuojamose mokslinių tyrimų įstaigose
plėtojimo, su sąlyga, kad šios investicijos būtų tiesiogiai susijusios su regionų ekonominio vystymosi tikslais. Tai
gali apimti mokslinių tyrimų infrastruktūrą, kurios ekonominio pagrįstumo analizės buvo finansuotos pagal
ankstesnes pagrindų programas. Parama Septintosios pagrindų programos prioritetams turėtų būti siekiama plėtoti
visapusišką kuriamų ir jau veikiančių pavyzdinių mokslinių tyrimų centrų potencialą ir didinti investicijas į
žmogiškąjį kapitalą, visų pirma rengiant mokslo darbuotojus nacionaliniu lygmeniu ir kuriant sąlygas užsienyje
parengtiems mokslo darbuotojams pritraukti.

1.2.2. Palengvinti sąlygas naujovėms ir skatinti verslumą

Naujovės – sudėtingų ir daug dalyvių įtraukiančių procesų rezultatas, apimantis įmonių gebėjimą pasinaudoti
papildomomis kitų rinkos dalyvių, organizacijų ir institucijų žiniomis.

Investicijos į naujoves yra bene svarbiausias sanglaudos politikos prioritetas tiek pagal konvergencijos, tiek regionų
konkurencingumo ir užimtumo programas. Bendras šių investicijų finansavimas turėtų būti pagrindinis prioritetas
pagal pastarąsias programas finansavimą gaunančiuose regionuose, o šių regionų turimus ribotus finansinius
išteklius reikia sutelkti taip, kad būtų pasiekta „kritinė masė“ ir sukurtas atsvaros poveikis.

Pagrindiniu tikslu turėtų būti tinkamos verslo aplinkos formavimas, kai įmonės yra skatinamos kaupti, skleisti ir
naudotis naujomis žiniomis. Kad būtų sukurtos veiksmingos regioninės naujovių sistemos, reikėtų sudaryti gali-
mybes ūkio subjektams, socialiniams ir politikos veikėjams susipažinti ne tik su šalies ar vietos lygmens, bet ir viso
pasaulio pažangiausiomis technologijomis ir verslo praktika. Šiuo tikslu turėtų būti siekiama bendradarbiauti su
naujovių sklaidos centrais ir Europos informaciniais centrais, finansuojamais pagal Konkurencingumo ir naujovių
pagrindus, visų pirma tarptautinių technologijų ir informacijos sklaidos srityje.

Reikėtų remti besikuriančias, ypač su MTTP susijusias, įmones norint, kad jos dalyvautų plėtojant ilgalaike vizija ir
aiškia orientacija į rinką paremtą partnerystę su mokslinių tyrimų institucijomis. Sanglaudos politika turėtų būti
siekiama kompensuoti naujovėms ir verslumui trukdantį rinkos nepakankamumą. Veiksmais turėtų būti siekiama
pasinaudoti jau turimais veiklos centrais ir taip išnaudoti regioninį MTTP potencialą bei skatinti tinklų kūrimą ir
bendradarbiavimą technologijų srityje tarp regionų ir jų viduje.

Valstybės institucijos turėtų užtikrinti, kad mokslinių tyrimų įstaigos, privatus ir viešasis sektorius iki galo išnau-
dotų visą įmanomą tarpusavio sąveiką.

Metodo prasme ekonominio vystymosi strategijas pagerintų duomenys, renkami apie naujovių srityje konkrečiuose
regionuose vykdomą veiklą, pavyzdžiui, apie privačių asmenų turimus patentus ar apie veikiančių naujovėmis
grindžiamos veiklos įmonių grupių, įskaitant valstybinių ir privačių mokslinių tyrimų įstaigų grupes, pobūdį,
sritį ir plėtojimo galimybes. Čia galima būtų pasitelkti ir Bendrijos naujovių apklausas bei Europos naujovių
diegimo „švieslentę“.
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Šios srities veiksmų gairės yra tokios:

— Paversti regioninę MTTP naujovių ir švietimo paslaugų pasiūlą veiksmingesne ir prieinamesne įmonėms,
ypač MVĮ, pavyzdžiui, steigiant pavyzdinius mokslinių tyrimų centrus, suburiant su aukštąją technologija
dirbančias MVĮ arti mokslinių tyrimų ir technologijų įstaigų arba plėtojant ir kuriant regionines įmonių
grupes prie didžiųjų bendrovių.

— Teikti verslo paramos paslaugas, kad įmonės, o ypač MVĮ, galėtų didinti savo konkurencingumą ir patekti į
tarptautinę rinką, visų pirma pasinaudodamos vidaus rinkos teikiamomis galimybėmis. Teikiant paslaugas
verslui reikėtų teikti pirmenybę teigiamos sąveikos išnaudojimui (pavyzdžiui, technologijų perdavimui,
mokslo parkams, IRT ryšių centrams, inkubatoriams ir susijusioms paslaugoms, bendradarbiavimui su
įmonių grupėmis) ir teikti daugiau tradicinės paramos valdymo, rinkodaros, techninės paramos, samdos
ir kitų profesionalių bei komercinių paslaugų srityse.

— Užtikrinti visapusišką Europos pranašumų panaudojimą ekologinių naujovių srityje. Ekologines naujoves
reikėtų skatinti kartu su gerinama MVĮ praktika, diegiant aplinkosaugos valdymo sistemas. Dabar į šią sritį
investuojantys ES ūkio subjektai sustiprins savo pozicijas artimiausioje ateityje, kai tokių technologijų
panaudojimo būtinybę supras kiti regionai. Ši sritis yra aiškiai susijusi su Konkurencingumo ir naujovių
pagrindų programa.

— Skatinti verslumą ir palengvinant naujų įmonių steigimą ir plėtojimą. Dėmesys taip pat turėtų būti
skiriamas nuo mokslinių tyrimų įstaigų ar įmonių atsiskyrusių bendrovių steigimosi skatinimui, pasinau-
dojant įvairiais metodais (pavyzdžiui, informuotumo ugdymu, prototipų gamyba, konsultavimo ir valdymo
bei technologinės paramos teikimu potencialiems verslininkams).

Svarbu užtikrinti, kad įmonės, įskaitant MVĮ, galėtų komerciškai pritaikyti mokslinių tyrimų rezultatus.

Pageidautina, kad paslaugas verslui teiktų privatus sektorius ar mišrios viešojo ir privataus sektoriaus organizacijos.
Šios paslaugos turėtų būti aukščiausio lygio, greitai ir lengvai prieinamos bei atitikti MVĮ poreikius. Paslaugų
kokybė turėtų būti nustatyta ir stebima, o paslaugų teikėjai turėtų būti susiję, pvz., sukuriant viešojo ir privataus
sektoriaus partnerystės darinius ar „vieno langelio“ principu veikiančius centrus.

Administravimo procedūros dažnai yra pernelyg sudėtingos. Turėtų būti įmanoma gauti informaciją ir pradinę
paramą iš „vieno langelio principu“ veikiančių centrų tinklo, kuris galėtų būti jungtimi tarp viešojo sektoriaus ir
paramos prašytojo. Tokia sistema turėtų apimti įvairią bendrai pagal sanglaudos politiką finansuojamą veiklą. Šie
paslaugų teikėjai turėtų būti nepriklausomi nuo nacionalinėms ar regionų institucijoms priskirtos atsakomybės
sričių, turėti kompetenciją spręsti klausimus, susijusius su visomis valstybės pagalbos formomis, ir siekti, kad jų
nuolat stebima veikla būtų veiksminga.

Atitinkamomis aplinkybėmis tam tikrų kategorijų verslui (pvz., besikuriančioms ar neseniai pertvarkytoms bend-
rovėms) ar verslininkams (pvz., jaunimui, moterims, vyresnio amžiaus darbuotojams ar etninių mažumų atstovams)
turėtų būti prieinama specialiai jiems pritaikyta parama. Taip pat reikėtų skatinti verslumo ugdymą mokyklose.

1.2.3. Skatinti informacinę visuomenę visiems

IRT sklaida visose ES ekonomikos šakose yra esminis tiek regionų našumo, tiek konkurencingumo gerinimo
svertas. IRT sklaida taip pat skatina pertvarkyti gamybos metodus ir rastis naujam verslui bei privačioms paslau-
goms. Veiksmingos ir efektyvios viešosios paslaugos, ypač e. vyriausybė ir e. sveikata, talpina savyje didelį ekono-
mikos augimo ir naujų paslaugų atsiradimo potencialą. Technologijų sklaida gali prisidėti prie regionų vystymosi,
skatindama pavyzdinių IRT veiklos centrų kūrimąsi ir augimą bei plėtodama įmonių, ypač MVĮ, savitarpio susie-
tumą ir tinklų kūrimą. Priemonės turėtų skatinti gaminių ir paslaugų kūrimą, siekiant palengvinti ir skatinti
privačias investicijas į IRT, garantuojant IRT sektoriaus konkurencingumą.
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Todėl politikos priemonėmis turėtų būti orientuojamasi į susietumą. Tai apima paramos MVĮ naujoviškoms
paslaugoms gerinimą, konkrečiai siekiant paspartinti technologijų perdavimą tarp mokslinių tyrimų įstaigų ir
įmonių. Taip pat reikia lavinti žinių ekonomikoje būtinus įgūdžius ir sukurti turinį, siūlant taikomąsias programas
ir paslaugas (pavyzdžiui, e. vyriausybė, e. verslas, e. mokymasis ir e. sveikata), kurie gali tapti įdomia kitų, dažnai
brangių, paslaugų teikimo modelių alternatyva. Šios galimybės ypač aktualios atokioms ir nedidelio gyventojų
tankio vietovėms bei labiausiai nutolusiems regionams, saloms arba vietovėms su gamtinėmis kliūtimis. Akivaizdu,
kad gaminių ir turinio paslaugų naudojimas bei plėtojimas veiksmingas tik tada, kai yra tinkama infrastruktūra,
pajėgi teikti plačiajuosčio ryšio paslaugas. Todėl svarbu užtikrinti, kad visoje Sąjungoje būtų atitinkama plačia-
juosčio ryšio infrastruktūra už prieinamą kainą.

Paprastai investuojant į IRT infrastruktūrą reikėtų atsižvelgti į sparčius technologinius pokyčius, gerbti technolo-
ginio neutralumo ir atviros prieigos principus. Svarbu užtikrinti atitiktį konkurencijos taisyklėms ir elektroninį ryšį
reglamentuojančių teisės aktų vykdymą.

Veiksmus reikia grįsti konteksto rodikliais, susijusiais su esama ekonomine struktūra (įskaitant pramonės specia-
lizaciją, ekonominio išsivystymo lygį, prijungimo prie IRT kokybę ir galimą sąveiką su regionų ekonominės veiklos
grupėmis). Nustatant regionų poreikius reikėtų atsižvelgt į IRT srityje šiuo metu įgyvendinamas Bendrijos inicia-
tyvas, ypač į „i2010: Europos informacinė visuomenė augimui ir užimtumui skatinti“ (1).

Turint omenyje, kad IRT taikomos visuose ekonomikos ir visuomenės gyvenimo sektoriuose, valstybėms narėms ir
regionams būtina plėtoti suderintas informacinės visuomenės strategijas, užtikrinančias sektorių ryšius ir integra-
vimą, siekiant pasiūlos ir paklausos priemonių pusiausvyros, grindžiamos vietos reikalavimais, suinteresuotųjų šalių
dalyvavimu ir stipria viešosios politikos parama.

Veiksmų gairės yra šios:

— Užtikrinti, kad įmonės ir namų ūkiai įsisavintų IRT, ir skatinti IRT plėtrą remiantis subalansuota parama,
skirta IRT produktų ir viešojo bei privataus sektoriaus paslaugų pasiūlai ir paklausai, didinant investicijas į
žmogiškąjį kapitalą. Šie veiksmai turėtų didinti našumą, skatinti atvirą ir konkurencingą skaitmeninę
ekonomiką ir integracinę visuomenę (pavyzdžiui, gerinant galimybes neįgaliesiems ir pagyvenusiems
žmonėms) ir taip skatinant ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą.

— Užtikrinti IRT infrastruktūros ir atitinkamų paslaugų sukūrimą ten, kur rinka nepajėgi jos suteikti už
pagrįstą kainą ir iki paslaugų poreikius atitinkančio lygio, ypač atokiose bei kaimo vietovėse ir naujosiose
valstybėse narėse.

1.2.4. Gerinti finansavimo prieinamumą

Dar vienas svarbesnių žinių ir naujovių skatinimo elementas – gerinti finansavimo prieinamumą. Ekonomikos
augimo ir darbo vietų kūrimo tikslu privaloma užtikrinti, kad verslininkams ir įmonėms pakankamai apsimokėtų
investuoti į prekių ir paslaugų plėtojimą ir gamybą užuot sutelkus pastangas, pavyzdžiui, nesąžiningai nepagrįstos
ekonominės naudos siekiančiai veiklai.

Šiame kontekste finansai dažnai yra sunkiai prieinami ir tampa kliūtimi ekonomikos augimui ir darbo vietų
kūrimui. Kapitalo prieinamumo gerinimas svarbus tiek MTTP veiklai, tiek neseniai įkurtoms įmonėms. Todėl reikia
plėtoti su naujovių diegimo veikla susijusias rizikos kapitalo rinkas bei kurti geresnę teisinio reguliavimo aplinką,
sudarančią geresnes sąlygas verslumui.

Šios programos galėtų būti įgyvendinamos pagal JEREMIE iniciatyvą glaudžiai bendradarbiaujant su Europos
investicijų fondu (EIF), siekiant išplėtoti finansinius išteklius srityse, kuriose verslumas susiduria su įvairiais truk-
džiais dėl rinkos nepakankamumo, kurį lemia su MTTP veikla susijusi didelė rizika. Taip pat privaloma tinkamai
atsižvelgti į vyriausybės paramos verslo kūrimuisi poveikį, kad būtų išvengta privačių investicijų išstūmimo ir
konkurenciją pažeidžiančių priemonių. Be to, reikėtų sustiprinti koordinavimą tarp fondų.
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Privatus nuosavas ir rizikos kapitalas bei skolintos lėšos, skirtos besikuriančioms bendrovėms naujovių srityje,
turėtų tapti pagrindiniu verslumo, naujovių ir darbo vietų kūrimo veiksniu. Viešojo sektoriaus institucijos ne visada
yra geriausiai prisitaikiusios prisiimti riziką. Reikėtų teikti pirmenybę sukurti ar išplėsti specializuotus rizikos
kapitalo ir banko garantijų teikėjus ten, kur rinka nėra pakankama. Paprastai šių teikėjų veikla bus veiksmingesnė,
jeigu jie teiks integruotą paramos priemonių paketą, pradedant mokymu prieš įmonės įkūrimą ar veiklos išplėtimą.

Remiantis šiais principais, veiksmų gairės yra tokios:

— Remti ne dotacijų finansines priemones, t. y. teikti paskolas, finansuoti subordinuotas paskolas iš skolinto
kapitalo, teikti konvertuojamas finansines priemones (sutvirtinamąsias paskolas) ir rizikos kapitalą (pvz.,
pradinį kapitalą ir rizikos kapitalą). Dotacijos turėtų būti naudojamos sukurti ir išlaikyti infrastruktūrą,
palengvinančią finansų prieinamumą (pvz., technologijų perdavimo biurai, inkubatoriai, inovacijų finansa-
vimo tinklai – vadinamieji „verslo angelai“, parengtos investicijų programos). Be to, galėtų būti remiami
garantijų ir savitarpio garantijų mechanizmai, kad būtų palengvintos galimybės MVĮ gauti mikrokreditus.
Čia galėtų svariai prisidėti EIB ir EIF.

— Sukurti integruotą požiūrį, kuris tuo pat metu remtų naujoves, jų pavertimą nauja komercine veikla ir
rizikos kapitalo prieinamumą.

— Įtraukti ypatingų poreikių grupes, pavyzdžiui, jaunimą ar moteris verslininkes, ar socialiai remtinų žmonių
grupes.

Ypač svarbu glaudžiai dirbti su EIF turint omenyje per daugelį metų jo sukauptą patirtį siekiant suteikti MVĮ
reikiamą paramą, tuo pat metu plėtojant Europos rizikos kapitalo rinką. Šiame kontekste galėtų būti įtrauktas
dalyvavimas JEREMIE iniciatyvoje.

1.3. GAIRĖ: Sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų

Atnaujindama Lisabonos strategiją, Europos Vadovų Taryba priėmė bendrą gairių rinkinį, apjungiantį Bendrąsias
ekonominės politikos gaires (1) ir Europos užimtumo strategijos gaires, taip integruodama makroekonomikos,
mikroekonomikos ir užimtumo politikos kryptis ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo labui. Vadovaujantis
fondų veiklos nuostatomis (2), užimtumo ir žmogiškųjų išteklių srityje Bendrijos sanglaudos politikos strateginių
gairių prioritetai atitinka prioritetus, numatytus Europos užimtumo strategijoje (3), papildytoje ES užimtumo reko-
mendacijomis, kuriose numatomi kiekvienai šaliai būdingi prioritetai.

Visiško užimtumo ir didesnio našumo siekis priklauso nuo įvairiausių veiksnių, įskaitant jau aptartuosius. Investi-
cijos į infrastruktūrą, verslo plėtrą ir mokslinius tyrimus gerina užimtumo galimybes tiek artimesnėje perspektyvoje,
kai sukuriamos darbo vietos, tiek tolimesnėje perspektyvoje, kai tai padidins produktyvumą ir konkurencingumą.
Siekiant didžiausio šių investicijų poveikio užimtumui ir sukurti aukštos kokybės nuolatines darbo vietas, turėtų
būti toliau plėtojamas ir stiprinamas žmogiškasis kapitalas.

Žmogiškojo kapitalo plėtojimo srityje užimtumo gairėse valstybių narių politikai numatomi trys veiksmų priori-
tetai:

— pritraukti į darbą ir jame išlaikyti daugiau žmonių bei modernizuoti socialinės apsaugos sistemas,

— gerinti darbuotojų ir įmonių gebėjimą prisitaikyti bei darbo rinkų lankstumą,

— didinti investicijas į žmogiškąjį kapitalą suteikiant geresnį išsilavinimą ir įgūdžius.

Be šių prioritetų, atitinkamas dėmesys turėtų būti skiriamas investicijoms į viešojo valdymo veiksmingumo geri-
nimą ir į švietimo, socialinę bei sveikatos infrastruktūrą.
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Sanglaudos politika turėtų būti skirta konkretiems Europos užimtumo strategijos sunkumams kiekvienoje valsty-
bėje narėje spręsti, remiant konvergencijos ir regionų konkurencingumo bei užimtumo tikslus atitinkančius
veiksmus, atsižvelgiant į teisės aktų sistemoje apibrėžtas veiklos sritis. Pastarojo tikslo finansavimo reikalavimus
atitinkančių veiksmų spektras ir finansiniai ištekliai yra didesni. Tam tikslui Bendrijos išteklius reikės žymiai labiau
sutelkti siekiant pastebimo poveikio.

Užimtumo ir žmogiškųjų išteklių plėtojimo programose reikėtų atsižvelgti į kiekvienai šaliai būdingus sunkumus ir
prioritetus, kaip pabrėžta užimtumo rekomendacijose ir nacionalinėse reformų programose. Tiek nacionaliniu, tiek
regioniniu lygmeniu valdomos programos turėtų efektyviai spręsti teritorinius skirtumus ir būti pritaikytos prie
įvairių sričių poreikių.

Pagaliau vienas matomiausių europinės pridėtinės vertės aspektų 2000–2006 m. struktūrinių fondų laikotarpiu
buvo parama valstybėms narėms ir regionams keistis patirtimi ir kurti tinklus, taip skatinant naujovių diegimą.
Todėl pagal Bendrijos EQUAL iniciatyvą sukaupta patirtis turėtų būti paversta kapitalu integruojant principus,
kuriais ji buvo paremta – naujovių diegimą, tarptautinį bendradarbiavimą, partnerystę, lyčių aspekto integravimą.

1.3.1. Pritraukti į darbą ir jame išlaikyti daugiau žmonių bei modernizuoti socialinės apsaugos sistemas

Ūkinės veiklos bazės plėtimas, užimtumo lygio augimas ir nedarbo lygio mažinimas yra būtini siekiant tvaraus
ekonomikos vystymosi, socialiai integruotos visuomenės skatinimo ir kovos su skurdu. Turint omenyje tikėtiną
darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus mažėjimą, vis svarbesnis yra aktyvesnis dalyvavimas užimtumo veikloje.
Vadovaujantis užimtumo gairėmis, šios srities veiksmų gairės yra tokios:

— Įgyvendinti užimtumo politiką, siekiant visiško užimtumo, gerinant darbo kokybę ir našumą bei stiprinant
socialinę ir teritorinę sanglaudą.

— Skatinti visoms amžiaus grupėms pritaikytą požiūrį į darbą.

— Užtikrinti integruotą darbo rinką, didinti darbo patrauklumą ir paversti darbą finansiškai patraukliu darbo
ieškotojams, įskaitant socialiai remtinus ir nedirbančius žmones.

— Geriau derinti darbo rinkos poreikius.

Veiksmai turėtų būti grindžiami išankstiniu poreikių nustatymu, pavyzdžiui, pasitelkiant atitinkamus nacionalinius
ir (arba) regioninius rodiklius – nedarbo ir dalyvavimo profesinėje veikloje indeksus, ilgalaikio nedarbo indeksus,
gyventojų, atsidūrusių arti skurdo ribos, ir pragyvenimo lygio indeksus. Reikėtų atkreipti dėmesį į vietos lygmenį,
kurio didžiuliai skirtumai gali neatsispindėti regionų lygmens statistiniuose duomenyse.

Veiksmingos ir efektyvios darbo rinkos institucijos, ypač užimtumo tarnybos, galinčios greitai reaguoti į sparčius
ekonominės ir socialinės pertvarkos sunkumus bei demografinį senėjimą, yra būtinos, norint pagerinti paslaugas
darbo ieškotojams, bedarbiams ir socialiai remtiniems žmonėms, ir galėtų būti remiamos iš struktūrinių fondų.
Šioms institucijoms tenka ypatingai svarbus vaidmuo įgyvendinant aktyvios darbo rinkos politiką ir teikiant
kiekvieno asmens atvejui pritaikytas paslaugas, siekiant skatinti darbuotojų ir geografinį judėjimą, darbo pasiūlos
ir paklausos suderinamumą taip pat ir vietos lygmeniu. Jos turėtų padėti numatyti galintį susidaryti darbo jėgos
trūkumą ir kai kurias problemas bei numatyti užimtumo ir įgūdžių poreikius. Jos taip pat galėtų padėti teigiamai
paveikti ekonominę migraciją. Labai svarbus yra lengvas paslaugų prieinamumas ir skaidrumas. EURES tinklas yra
svarbi užimtumo ir geografinio judėjimo priemonė tiek Europos, tiek šalies mastu (1).

Svarbiu prioritetu turėtų būti aktyvių ir prevencinių darbo rinkos priemonių stiprinimas patekimo ar išsilaikymo
darbo rinkoje kliūtims įveikti bei darbo ieškotojų, bedarbių ir nedirbančiųjų, vyresnio amžiaus darbuotojų bei
galinčių tapti bedarbiais judėjimui skatinti, ypatingą dėmesį skiriant nekvalifikuotiems darbuotojams. Veiksmai
turėtų būti orientuoti į konkretiems asmenims pritaikytų paslaugų teikimą, įskaitant paramą ieškantiems darbo,
įdarbinimą ir mokymus, siekiant ieškančiųjų darbo ir darbuotojų įgūdžius pritaikyti prie darbo rinkos poreikių.
Reikėtų visapusiškai atsižvelgti į potencialias galimybes dirbti savarankiškai, steigti verslo įmones, į IRT įgūdžius ir
skaitmeninį raštingumą. Ypatingo dėmesio turėtų susilaukti šios sritys:
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— Europos jaunimo pakto įgyvendinimas, palengvinant jaunimo užimtumo galimybes bei perėjimą nuo moky-
mosi prie darbo, įskaitant profesinį orientavimą, paramą užbaigti mokslus, tinkamo profesinio mokymo ir
stažuočių prieinamumą,

— Europos lyčių lygybės pakto įgyvendinimas, integruojant ir konkrečiais veiksmais moterų dalyvavimui darbo
rinkoje didinti, profesinei segregacijai mažinti, nevienodo atlygio moterims ir vyrams problemai spręsti bei
stereotipiniam skirtingo lyčių traktavimo požiūriui nagrinėti, taip pat propaguoti šeimyniniam gyvenimui
tinkamesnę darbo aplinką bei profesinio ir asmeninio gyvenimo derinimą; palengvinti galimybes naudotis
vaikų priežiūros ir išlaikytinių globos paslaugomis yra ypač svarbus dalykas, lygiai kaip yra svarbi lyčių aspekto
integravimo politika ir kitos priemonės, sąmoningumo ugdymas ir visų suinteresuotųjų šalių dialogas,

— konkretūs veiksmai migrantų galimybėms dalyvauti darbo rinkoje stiprinti ir jų socialinei integracijai paleng-
vinti, mokant juos naujų įgūdžių ar vertinant užsienyje įgytos profesinės kompetencijos tinkamumą, teikiant
individualias konsultacijas, mokant kalbų, teikiant atitinkamą paramą darbdavių ir migruojančių darbuotojų
verslumui ir sąmoningumui apie jų teises ir pareigas skatinti, stiprinant kovos su diskriminacija normų įgyven-
dinimą.

Dar vienu svarbiu prioritetu turėtų būti siekis užtikrinti, kad į darbo rinką būtų įtraukti socialiai remtini asmenys ar
tie, kuriems kyla socialinės atskirties pavojus, pavyzdžiui, anksti mokyklą metę, ilgalaikiai bedarbiai, mažumų
atstovai ir neįgalieji. Šiam tikslui reikalinga dar įvairiapusiškesnė parama, kuria būtų galima susieti integracijos ir
kovos su diskriminacija pastangas. Turėtų būti siekiama tokio tikslo:

— gerinti jų galimybes įsidarbinti, intensyvinant jų dalyvavimą profesinio lavinimo ir mokymo veikloje, reabilita-
ciją ir tinkamas paskatas bei darbo sąlygas, taip pat būtinąsias socialinės paramos ir priežiūros paslaugas
lygiagrečiai plėtojant ir socialinę ekonomiką,

— kovoti su diskriminacija ir skatinti įvairovės priimtinumą darbo vietoje, rengiant įvairovės mokymus ir sąmo-
ningumo ugdymo kampanijas, kuriose aktyviai dalyvautų vietos bendruomenės ir įmonės.

1.3.2. Gerinti darbuotojų ir įmonių gebėjimą prisitaikyti bei darbo rinkos lankstumą

Atsižvelgiant į nuolat didėjantį globalizacijos poveikį, įskaitant staigius ir netikėtus prekybos sukrėtimus ir nuolatinį
naujų technologijų diegimą, Europa privalo stiprinti savo gebėjimus numatyti ekonominius bei socialinius pokyčius,
į juos reaguoti ir su jais susitvarkyti. Vadovaujantis užimtumo gairėmis, šios srities veiksmų gairės yra tokios:

— Skatinti lankstumą kartu su užimtumo garantijomis ir mažinti darbo rinkos susiskaidymą, tinkamai atsiž-
velgiant į socialinių partnerių vaidmenį.

— Užtikrinti užimtumui palankius darbo sąnaudų pokyčius ir darbo užmokesčio nustatymo mechanizmus.

Daugiausia turėtų būti orientuojamasi į veiksmus, skatinančius įmonių, o ypač MVĮ, investicijas į žmogiškuosius
išteklius ir į darbuotojus, taikant mokymosi visą gyvenimą strategijas ir sistemas, suteikiančias darbuotojams, visų
pirma nekvalifikuotiems ir vyresnio amžiaus darbuotojams, būtinų įgūdžių, leidžiančių prisitaikyti prie žinių
ekonomikos ir taip pratęsti jų darbinį gyvenimą. Dėmesys visų pirma turėtų būti skiriamas:

— mokymosi visą gyvenimą strategijų ir sistemų, įskaitant tokius mechanizmus kaip regioniniai ir sektorių fondai,
kūrimui, siekiant didinti įmonių investicijas ir darbuotojų dalyvavimo mokymuose aktyvumą,

— šių strategijų įgyvendinimui, prisidedant prie programų ir mokymo veiklos finansavimo. Pirmenybė turėtų būti
teikiama verslumui ir MVĮ, įskaitant jų galimybių naudotis išorės kompetencijos šaltiniais, finansų inžinerija,
pvz., JEREMIE priemone, ir mokymo sprendimais palengvinimą, akcentuojant IRT ir valdymo įgūdžius. Reikėtų
skirti ypatingą dėmesį nekvalifikuotų ir vyresnio amžiaus darbuotojų dalyvavimo mokymo ir perkvalifikavimo
kursuose didinimui.
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Ypač svarbus yra geresnis numatymas ir teigiamas ekonominės struktūrinės pertvarkos valdymas, kurio vykdymas
ypač susijęs su prekybos atvėrimu. Reikėtų atsižvelgti į stebėsenos sistemų, įtraukiančių socialinius partnerius,
įmones ir vietos bendruomenes, sukūrimą, į socialinių ir ekonominių pokyčių nacionaliniu, regioniniu ir vietos
mastu kruopštų išnagrinėjimą, taip pat į būsimų ekonominių ir darbo rinkos tendencijų vertinimą. Reikėtų įdiegti
darbo rinkoms modernizuoti ir laipsniškiems pokyčiams visoje Sąjungoje ypač žemės ūkio, tekstilės, automobilių
gamybos ir kalnakasybos sektoriuose nuspėti skirtų programų paramos mechanizmus drauge su aktyviomis prie-
monėmis regionų ekonominei gerovei sustiprinti. Struktūriškai pertvarkant bendroves ar sektorius, tam tikras
vaidmuo tenka konkrečioms užimtumo, mokymo ir paramos paslaugoms darbuotojams, kurios teikiamos greitai
reaguojant kolektyvinio priverstinio atleidimo iš darbo atveju.

Siekiant pasinaudoti naujų technologijų teikiamomis galimybėmis, taip pat reikėtų siekti suteikti ir skleisti žinias
apie naujoviškas ir lanksčias darbo organizavimo formas, įskaitant nuotolinį darbą, darbuotojų sveikatos ir saugos
(pvz., pramonės saugos) gerinimą, našumo ir darbo bei šeimos gyvenimo suderinamumo didinimą. Taip pat galima
įtraukti informuotumo didinimą apie įmonių socialinę atsakomybę, sąmoningumo ugdymą užimtumo teisių srityje,
iniciatyvas, skatinančias laikytis darbo kodekso, pogrindinės ekonomikos mažinimą, ir būdus, kaip nedeklaruojamą
darbą paversti oficialiu užimtumu.

Socialiniai partneriai vaidina svarbų vaidmenį kuriant mechanizmus, užtikrinančius darbo rinkos lankstumą. Todėl
valstybės narės turėtų raginti socialinius partnerius dalyvauti šio prioriteto veikloje. Be to, pagal Konvergencijos
tikslą, atitinkama Europos socialinio fondo (ESF) lėšų dalis skiriama gebėjimų stiprinimui, kuris apima mokymą,
tinklų kūrimo priemones, socialinio dialogo stiprinimą ir bendrą socialinių partnerių veiklą.

1.3.3. Didinti investicijas į žmogiškąjį kapitalą tobulinant švietimą ir įgūdžius

Europai reikia daugiau investuoti į žmogiškąjį kapitalą. Pernelyg daug žmonių nepatenka į darbo rinką arba joje
neišsilaiko dėl nepakankamų įgūdžių, įskaitant bendruosius raštingumo ir mokėjimo skaičiuoti įgūdžius, arba dėl jų
nesuderinamumo su darbo rinka. Siekiant geresnių užimtumo galimybių visų amžių grupėms ir aukštesnio darbo
našumo lygio bei kokybės, būtina didinti investicijas į žmogiškąjį kapitalą bei parengti ir įgyvendinti veiksmingas
nacionalines mokymosi visą gyvenimą strategijas asmenų, įmonių, viso ūkio ir visuomenės labui. Vadovaujantis
užimtumo gairėmis, šios srities veiksmų gairės yra tokios:

— Plėtoti ir didinti investicijas į žmogiškąjį kapitalą.

— Pritaikyti švietimo ir mokymo sistemas prie naujų kompetencijos reikalavimų.

Darbo rinkos mokymo reformas, skirtas pritraukti daugiau žmonių į užimtumo sritį ir didinti darbuotojų bei
įmonių lankstumą, būtina derinti su švietimo ir mokymo sistemų reformomis. Ankstesniais programavimo laiko-
tarpiais gana daug struktūrinių fondų lėšų buvo investuota į švietimo ir mokymo sistemas. Ateinantį programa-
vimo laikotarpį investicijos į žmogiškąjį kapitalą turėtų būti sustiprintos, orientuojantis į Lisabonos tikslus ir
vadovaujantis integruotomis ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gairėmis. Reikėtų teikti pirmenybę
šioms sritims:

— didinti ir gerinti investicijas į žmogiškąjį kapitalą, įskaitant atitinkamų paskatų ir sąnaudų paskirstymo mecha-
nizmų sukūrimą įmonėms, valstybės institucijoms ir privatiems asmenims,

— remti nuoseklias ir visapusiškas mokymosi visą gyvenimą strategijas, ypatingą dėmesį skiriant žinių ekonomikai
reikalingų įgūdžių poreikiams tenkinti, įskaitant paramą bendradarbiavimui ir valstybių narių, regionų bei
miestų partnerysčių kūrimui švietimo ir mokymo srityje, siekiant palengvinti patirties ir gerosios patirties
mainus, įskaitant naujoviškus projektus. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas socialiai remtinų žmonių
grupių poreikiams tenkinti,

— remti švietimo ir mokymo sistemų reformų kūrimą bei įgyvendinimą, prireikus pasitelkiant bendruosius
Europos standartus ir principus, ypač didinti darbo rinkos svarbą švietimui ir mokymui,
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— stiprinti universitetų, mokslinių tyrimų ir technologijų centrų bei įmonių tarpusavio ryšius, visų pirma skatinant
kurti tinklus ir bendrus veiksmus.

Daugelis Konvergencijos tikslo kriterijus atitinkančių valstybių narių ir regionų susiduria su dideliais sunkumais
švietimo ir mokymo srityje. Finansiniai ištekliai turėtų būti panaudojami šių konkrečių prioritetų siekiančioms
reformoms įgyvendinti:

— užtikrinti pakankamą visų lygių patrauklių, prieinamų ir aukštos kokybės švietimo ir mokymo paslaugų pasiūlą,
įskaitant darbuotojų gebėjimų tobulinimą ir kvalifikacijos kėlimą, lanksčių mokymosi būdų ir naujų galimybių
skatinimą jau mokyklos ir pradinės mokyklos etape, imtis veiksmų, siekiant pastebimai sumažinti anksti
mokyklą metusiųjų moksleivių skaičių, užtikrinti didesnį aukštesnės pakopos vidurinį išsilavinimą turinčiųjų
žmonių skaičių ir didesnes galimybes įgyti ikimokyklinį ir mokyklinį išsilavinimą,

— remti aukštojo mokslo modernizavimą ir žmogiškojo potencialo plėtojimą mokslinių tyrimų ir naujovių srityje
per antrosios pakopos universitetines studijas, tęstinį mokslo darbuotojų mokymą ir pritraukti daugiau jaunimo
į mokslo ir technines studijas,

— skatinti profesinio lavinimo ir mokymo, įskaitant pameistrystės ir verslumo ugdymą, kokybę ir patrauklumą,

— kur reikalinga, užtikrinti didesnį judėjimą regionų, šalies ar tarptautiniu mastu ir skatinti skaidrumo ir kvali-
fikacijos pripažinimo bei neformaliojo švietimo tinkamumo patvirtinimo struktūras bei sistemas,

— investuoti į švietimo ir mokymo infrastruktūrą, įskaitant IRT, jei tokios investicijos yra būtinos reformai
įgyvendinti ir (arba) jei jos gali reikšmingai prisidėti prie švietimo ir mokymo sistemos kokybės ir veiksmin-
gumo.

1.3.4. Administraciniai gebėjimai

Ankstesniais programavimo laikotarpiais teikdami techninę paramą fondai sustiprino valstybių narių ir valdančiųjų
institucijų valdymo gebėjimus įgyvendinti teisines normas. Tai bus taikoma ir 2007–2013 m. laikotarpiu.

Be fondų valdymo, pagrindinė ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo prielaida – veiksmingi valstybės insti-
tucijų ir viešųjų tarnybų, t. y. sumanaus valdymo, administraciniai gebėjimai. Taigi, vadovaujantis atnaujinta
Lisabonos strategija, raginančia parengti tobulesnius teisės aktus ir politikos modelius bei juos įgyvendinti, siekiant
sukurti sąlygas ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui, fondai rems investicijas į administracinių ir viešųjų
tarnybų žmogiškąjį kapitalą bei susijusias IRT priemones visuose teritoriniuose lygmenyse.

Sanglaudos šalyse ir Konvergencijos tikslo kriterijus atitinkančiuose regionuose našumo ir darbo kokybės didinimas
viešajame sektoriuje, o ypač ekonominėje, užimtumo, socialinėje, švietimo, sveikatos, aplinkos ir teismų sistemos
srityse, yra būtinas norint įgyvendinti ir paspartinti reformas, kelti našumą ir didinti visos ekonomikos augimą ir
skatinti socialinę bei teritorinę sanglaudą ir tvarų vystymąsi. Struktūriniai fondai gali atlikti svarbų vaidmenį
remdami veiksmingus politikos modelius ir jų įgyvendinimą, kurie įtrauktų visas susijusias suinteresuotąsias šalis
kuo įvairiausiose srityse.

Todėl Sanglaudos šalys ir Konvergencijos tikslo kriterijus atitinkantys regionai raginami sukurti viešojo valdymo ir
viešąsias tarnybas šalies, regionų ir vietos mastu. Vykdant veiksmus šioje srityje reikėtų atsižvelgti į padėtį kiekvie-
noje valstybėje narėje. Taigi, vadovaujantis santalkos principu, valstybės narės raginamos atlikti visapusišką analizę,
kad išsiaiškintų politikos sritis, kurioms reikia daugiausia paramos administraciniams gebėjimams. Investicijos
turėtų būti sutelkiamos politikos sritims, susiduriančioms su didžiausiomis socialinio ir ekonominio vystymosi
kliūtimis, bei pagrindiniams valdymo reformos elementams.
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Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų tinkamai atsižvelgiama į būtinybę užtikrinti viešojo valdymo veiksmin-
gumą ir skaidrumą bei atnaujinti viešąsias tarnybas. Šios srities veiksmų gairės yra tokios:

— Remti gerus politikos ir programų modelius, stebėseną, įvertinimą ir poveikio vertinimą, remiantis tyrimais,
statistika, žiniomis ir toliaregiškumu, remti tarpžinybinį koordinavimą ir atitinkamų viešųjų bei privačių
įstaigų dialogą.

— Stiprinti gebėjimus įgyvendinant politiką ir programas, įskaitant atsparumo nusikalstamai veiklai ir teisės
aktų vykdymą, ypač apibrėžiant mokymo poreikius, kilimo tarnyboje peržiūrą, įvertinimą, socialinio audito
procedūras, atviro valdymo principų įgyvendinimą, vadovybės ir darbuotojų mokymą ir konkrečią paramą
pagrindinėms tarnyboms, inspekcijoms ir socialiniams bei ūkio subjektams.

1.3.5. Padėti išlaikyti sveiką darbo jėgą

Atsižvelgiant į ES demografinę struktūrą, senstančius gyventojus, taip pat į tikėtiną darbo jėgos skaičiaus mažėjimą
ateityje, Sąjungai būtina imtis veiksmų, skirtų prailginti savo darbuotojų darbingą amžių turint gerą sveikatą.
Investicijos į visuomenės sveikatos skatinimą ir ligų prevenciją padės išlaikyti kaip įmanoma didesnės dirbančiųjų
dalies aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime, tokiu būdu palaikydamos jų indėlį į ekonomiką bei mažin-
damos priklausomumo lygį. Tai daro tiesioginį poveikį našumui ir konkurencingumui bei apskritai labai teigiamai
veikia gyvenimo kokybę.

Skirtingi Europos regionai iš esmės skiriasi sveikatos būkle ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumu. Todėl
svarbu, kad sanglaudos politika prisidėtų prie sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūros, taip padėdama prailginti
darbingą amžių turint gerą sveikatą, visų pirma neturtingesnėse valstybėse narėse ir regionuose. Bendrijoje
vykdomai sveikatos gerinimo ir prevencinei veiklai tenka svarbus sveikatos priežiūros sistemos skirtumų mažinimo
vaidmuo. Gera sveikatos priežiūra lemia ilgesnį dalyvavimą darbo rinkoje ir darbinį gyvenimą, didesnį našumą ir
mažesnes sveikatos bei socialinės priežiūros išlaidas.

Svarbu, kad ypač atsiliekančiuose regionuose sanglaudos politika prisidėtų prie ilgalaikės priežiūros infrastruktūros
gerinimo ir į ją investuotų, visų pirma, kai jos nebuvimas ar nepakankama plėtra yra pagrindinė ekonomikos
vystymosi kliūtis. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad siekiant didinti sveikatos priežiūros sistemų veiksmingumą
būtų skiriamos investicijos į IRT, žinias ir naujoves. Šios srities veiksmų gairės yra tokios:

— Rizikos sveikatai prevencija, siekiant padėti pakelti našumo lygį, vykdant sveikatos informacines kampanijas
ir užtikrinant žinių bei technologijų perdavimą, taip pat užtikrinant, kad sveikatos priežiūros institucijos
turėtų būtinus įgūdžius, produktus ir įrangą, leidžiančias išvengti rizikos ir sumažinti potencialią žalą.

— Sveikatos priežiūros infrastruktūros trūkumų šalinimas ir veiksmingų paslaugų teikimo skatinimas, kai tai
turi poveikio neturtingesnių valstybių narių ir regionų ekonominiam vystymuisi. Šie veiksmai turėtų būti
grindžiami kruopščia teikiamų paslaugų optimalaus lygio analize ir tinkama technologija, pavyzdžiui,
telemedicina ir e. sveikatos paslaugų teikiamomis sąnaudų mažinimo galimybėmis.

2. TERITORINIS SANGLAUDOS POLITIKOS ASPEKTAS

Kitaip nei sektorinės politikos, viena iš sanglaudos politikos savybių – jos gebėjimas prisitaikyti prie konkrečių
vietovių ypatingų poreikių ir savybių, atsižvelgiant į konkrečių geografinių vietovių problemas ir galimybes.
Sanglaudos politikoje šis geografinis aspektas yra labai svarbus. Atsižvelgiant į tai, valstybės narės ir regionai turėtų
atkreipti ypatingą dėmesį į šias konkrečias geografines aplinkybes rengdami savo programas ir sutelkdami išteklius į
pagrindinius prioritetus.
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Atsižvelgimas į teritorinį aspektą padės sukurti darnias bendruomenes ir neleis netolygiam regioniniam vystymuisi
sumažinti bendro ekonomikos augimo potencialo. Be to, taikant tokį požiūrį gali prireikti spręsti problemas ir
galimybes, būdingas tiek miesto ir kaimo vietovėms, tiek konkrečioms teritorijoms, kaip antai peržengiančioms
sieną ir platesnėms tarptautinėms teritorijoms, arba regionams, patiriantiems kitokių sunkumų dėl jų izoliacijos,
atokumo (pavyzdžiui, tolimiausiems ar Arkties regionams), nedidelio gyventojų tankio ar kalnuotumo. Taip pat gali
tekti spręsti aplinkosaugos ir geografinius suvaržymus, su kuriais susiduria pakrantės vietovės. Kad teritorinę
sanglaudą skatinančių veiksmų įgyvendinimas būtų sėkmingas, būtini įgyvendinimo mechanizmai, kurie padėtų
užtikrinti vienodas sąlygas visoms teritorijoms, remiantis jų turimais pajėgumais kaip konkurencingumo veiksniu.
Taigi, siekiant sėkmingai išspręsti teritorinį aspektą, svarbus geras valdymas.

Iš tiesų, naujos kartos programoms teritorinės sanglaudos skatinimas turėtų būti pastangų užtikrinti, kad visa
Europos teritorija turėtų galimybę prisidėti prie ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo, dalimi. Tiksliau, tai
reiškia, kad teritorinei sanglaudai turėtų būti suteikta nauja reikšmė, susijusi su kiekvienos valstybės narės istorija,
kultūra ar institucine padėtimi.

Taip pat labai svarbus aukštos kokybės partnerysčių kūrimas, sutelkiant visų lygmenų, nacionalinio, regioninio,
miesto, kaimo ir vietos, dalyvius. Sėkmė teritorinės sanglaudos srityje priklauso nuo visapusiškos strategijos,
nustatančios sistemą, kuria remiantis siekiama konkrečių tikslų ir veiksmų.

Pagal naują teisės aktų sistemą valstybės narės turi galimybę fondų, kuriuose pagal naująsias programas spren-
džiami miesto klausimai, valdymą deleguoti miestams. Kad gautų visapusišką partnerystės naudą, miestai turėtų
dalyvauti visame procese. Tai galėtų apimti atsakomybę už deleguotosios programos dalies kūrimą ir įgyvendinimą.

Be to, nauja teisės aktų sistema numato specialią paramą tolimiausiems regionams, siekiant spręsti didelių dėl
atstumo susidarančių išlaidų problemą. Ypač sunkus uždavinys bus užtikrinti, kad ši parama prisidėtų prie visos
programos strategijos įgyvendinimo – padėtų kurti tvarų ekonomikos augimą ir darbo vietas.

2.1. Miestų indėlis į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą

Kaip apibrėžta Komisijos komunikate dėl sanglaudos politikos ir miestų, daugiau kaip 60 % gyventojų Europos
Sąjungoje gyvena miestų zonose, kuriose gyvena daugiau kaip 50 000 gyventojų (1). Miestuose ir apskritai miestų
zonose yra daugiausia darbo vietų, įmonių ir aukštojo mokslo institucijų bei jie vaidina lemiamą vaidmenį siekiant
socialinės sanglaudos. Europos miestai ir didmiesčių zonos pritraukia aukštos kvalifikacijos specialistus, dažnai
sukurdami sektiną pavyzdį, kuris skatina naujovių diegimą ir verslą, bei tokiu būdu padeda didinti jų patrauklumą
naujiems talentams.

Miestuose ir miestų zonose sukoncentruotos ne tik galimybės, bet ir problemos, bei turėtų būti atsižvelgiama į
specifines miestų zonų problemas, tokias kaip nedarbas ir socialinė atskirtis (įskaitant „dirbančių neturtingųjų“
problemą), aukštas ir augantis nusikalstamumo lygis, išaugusi miesto aglomeracija bei skurdo zonos miesto ribose.

Į miestų zonas orientuotos programos būna kelių formų. Pirma, yra veiksmai, remiantys miestus kaip regioninės
plėtros variklius. Tokiais veiksmais turėtų būti siekiama stiprinti konkurencingumą, pavyzdžiui, steigiant įmonių
grupes. Remiami veiksmai apima priemones verslumui, naujovėms ir paslaugų vystymui, įskaitant gamintojams
skirtas paslaugas, skatinti. Taip pat labai svarbu pritraukti ir išlaikyti labai aukštos kvalifikacijos darbuotojus (taikant
priemones, susijusias su prieinamumu, kultūrinių paslaugų teikimu ir kt.).

Antra, yra veiksmai skirti vidaus sanglaudai miestų zonose skatinti, kuriais siekiama gerinti krizės apimtų rajonų
padėtį. Tai ne tik atneša tiesioginę naudą patiems rajonams, bet ir padeda šiek tiek sumažinti nepagrįsto
priemiesčių plėtimosi tendenciją, atsirandančią ieškant geresnės gyvenimo kokybės.
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Šioje plotmėje, siekiant sukurti patrauklesnius miestus, kuriuose žmonės norėtų gyventi, svarbios priemonės,
skirtos atnaujinti fizinę aplinką, pertvarkyti apleistos žemės sklypus, ypač senuose pramoniniuose miestuose, ir
išsaugoti bei vystyti istorinį ir kultūros paveldą, kuris gali padėti vystyti turizmą. Dabartinių viešųjų erdvių ir
pramoninių vietovių atnaujinimas gali atlikti svarbų vaidmenį išvengiant padriko priemiesčių ir miestų plėtimosi,
padėdamas sukurti tvariam ekonomikos vystymuisi būtinas sąlygas. Apskritai, gerindami viešųjų erdvių planavimą,
kūrimą ir priežiūrą miestai gali „suplanuoti“ nusikalstamumą, padėdami sukurti patrauklias gatves, parkus ir atviras
erdves, kurie būtų saugūs ir kuriuose žmonės jaustųsi saugiai. Miesto zonose aplinkos, ekonominis ir socialinis
aspektai yra stipriai susiję. Aukštos kokybės miesto aplinka prisideda prie atnaujintos Lisabonos strategijos priori-
teto paversti Europą patrauklesne vieta dirbti, gyventi ir investuoti (1).

Trečia, yra veiksmai, kuriais skatinamas labiau subalansuotas, policentrinis vystymas, miesto tinklą vystant šalies ir
Bendrijos lygmeniu, įskaitant ryšius tarp ekonomiškai stipriausių miestų ir kitų miesto zonų, įskaitant mažus ir
vidutinio dydžio miestus. Tam reikės priimti strateginius sprendimus, nustatant ir stiprinant ekonomikos augimo
centrus, ir ne mažiau svarbu, kuriant tinklus, kurie juos susies tiek fiziškai (infrastruktūra, informacijos technolo-
gijos ir kt.), tiek žmogiškai (bendradarbiavimą skatinantys veiksmai ir kt.). Kadangi šie centrai apjungia platesnes
teritorijas, įskaitant artimiausias atokias kaimo teritorijas, jie prisideda prie tvaraus ir subalansuoto valstybės narės ir
visos Bendrijos vystymo. Panašiai kaimo vietovės teikia paslaugas platesnei visuomenei, pavyzdžiui, poilsio gali-
mybių ir labai vertinamų peizažų forma. Todėl taip pat reikėtų orientuotis į miesto ir kaimo sąsają.

Remiantis turima patirtimi, yra keli pagrindiniai miesto veiksmų principai. Pirma, svarbus vaidmuo siekiant šių
tikslų tenka pagrindiniams partneriams miestuose ir vietos valdžios institucijose. Kaip minėta pirmiau, valstybės
narės gali atsakomybę už miestų vystymą deleguoti miestams. Tai ypač aktualu tose srityse, kuriose svarbus
artumas, pavyzdžiui, siekiant spręsti daugiausia vietinio pobūdžio problemas, tokias kaip socialinė atskirtis arba
pagrindinių paslaugų prieinamumo trūkumas.

Antra, vidutinės ir ilgalaikės trukmės tvarios miesto plėtros plano parengimas dažnai yra pagrindinė sėkmės
prielaida, nes šis planas užtikrina investicijų darnumą ir jų aplinkosauginę kokybę. Tai taip pat padės užtikrinti
privataus sektoriaus įsipareigojimą dalyvauti ir faktinį jų dalyvavimą miesto atnaujinime. Paprastai reikia taikyti
daugiadisciplinį arba integruotą metodą. Vietos lygmens veiksmams, pavyzdžiui, skirtiems socialinei įtraukčiai
skatinti, būtina, kad veiksmai, kuriais siekiama gerinti gyvenimo kokybę (įskaitant aplinką ir būstą) arba paslaugų
piliečiams lygį, būtų vykdomi kartu su veiksmais, skatinančiais naujos veiklos vystymą ir darbo vietų kūrimą,
siekiant užtikrinti ilgalaikę konkrečių teritorijų ateitį. Naujoji JESSICA iniciatyva yra skirta finansų inžinerijos
produktų kūrimui skatinti ir palengvinti, siekiant remti į integruotus miesto plėtros planus įtrauktus projektus.

Paprastai integruotos paramos paslaugos ir programos turėtų būti orientuotos į grupes, kurioms labiausiai jos
reikia, tokias kaip imigrantai, jaunimas ir moterys. Visi piliečiai turėtų būti raginami dalyvauti tiek planuojant, tiek
teikiant paslaugas.

2.2. Parama ūkinės veiklos įvairinimui kaimo vietovėse, žvejybos teritorijose ir vietovėse su gamtinėmis
kliūtimis

Sanglaudos politika taip pat gali atlikti pagrindinį vaidmenį, remdama kaimo vietovių ekonominį atnaujinimą,
papildydama pagal naująjį kaimo plėtros fondą (Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai – EŽŪFKP) remiamus
veiksmus (2). Šiuo papildomu požiūriu turėtų būti siekiama teikti paramą Europos kaimo vietovių pertvarkymui ir
ūkinės veiklos įvairinimui.

Reikia skatinti teigiamą sąveiką tarp struktūrinės, užimtumo ir kaimo plėtros politikos krypčių. Šioje plotmėje
valstybės narės turėtų užtikrinti pagal ERPF, Sanglaudos fondą, ESF, Europos žuvininkystės fondą (EŽF) ir EŽŪFKP
finansuotinų veiksmų sąveiką ir nuoseklumą konkrečioje teritorijoje ir veiklos srityje. Pagrindiniai skirtingų fondų
remiamų veiksmų ir jų koordinavimo mechanizmų atskyrimo principai turėtų būti apibrėžti nacionalinėje strate-
ginėje struktūroje (nacionaliniame strateginiame plane).
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Pagal sanglaudos politiką įgyvendinami kaimo vietovėms arba vietovėms su gamtinėmis kliūtimis, įskaitant daugelį
salų regionų, skirti veiksmai turėtų prisidėti prie naujų galimybių sukūrimo įvairindami ūkinę veiklą kaimo
vietovėse. Tai apima pastangas remti minimalaus bendrų ekonominių interesų paslaugų prieinamumo, kad būtų
galima pritraukti įmones ir kvalifikuotus darbuotojus bei apriboti darbuotojų migraciją. Šiame kontekste svarbu
užtikrinti sąsajas su pagrindiniais nacionaliniais ir Europos tinklais. Be to, sanglaudos politika turėtų remti vidinius
kaimo teritorijų gebėjimus, pavyzdžiui, skatindama produktų rinkodarą šalies ir pasaulio mastu, taip pat remti
vykdomos ūkinės veiklos proceso ir produktų naujoves.

Ypač sunkiu uždaviniu gali tapti veiksmingų paslaugų „kritinės masės“ sukūrimas, įskaitant pirmiau aprašytas
paslaugas, skirtas darbuotojų sveikatai užtikrinti. Visų paslaugų visuotiną prieinamumą ypač nedidelio gyventojų
tankio vietovėse galima užtikrinti investuojant į kaimo vietovių vystymosi centrus (pavyzdžiui, į mažus ar vidu-
tinius miestelius) ir plėtojant ekonominės veiklos įmonių grupes, kurių veikla grindžiama vietos ištekliais bei
pasitelkiančius naujas informacines technologijas.

Daug kaimo regionų labai priklauso nuo turizmo. Šiems regionams reikia taikyti integruotą į kokybę orientuotą
požiūrį, kuriuo siekiama, kad vartotojai būtų patenkinti, ir pagrįstą ekonominiais, socialiniais ir aplinkosauginiais
tvaraus vystymosi aspektais. Veiksmais reikėtų pasinaudoti ir stengtis išsaugoti bei vystyti gamtos ir kultūros
vertybes, kurios savo ruožtu gali turėti svarbų teigiamą poveikį saugant buveines ir skatinant investicijas į biologinę
įvairovę. Integruotu požiūriu reikėtų siekti teigiamo poveikio turizmo sektoriui, vietos ekonomikai ir turizmo
sektoriuje dirbantiems žmonėms, lankytojams ir vietos bendruomenei, taip pat gamtos ir kultūros paveldui.

Žvejybos sektoriuje dėl geografinių priežasčių dažnai sudėtingas uždavinys yra nuo žuvininkystės priklausomos
pakrantės teritorijos ir mažesnės salos; sanglaudos politika gali atlikti svarbų vaidmenį papildydama EŽF remiamus
veiksmus.

2.3. Bendradarbiavimas

Peržengiantį sieną, tarptautinį ir tarpregioninį bendradarbiavimą, įskaitant, jei tinkama, jūrų bendradarbiavimą,
skatinančios priemonės turėtų papildyti pirmiau išvardytus tris prioritetus. Šios priemonės leistų pasiekti glaudesnį
ES regionų bendradarbiavimą, kuris turėtų paspartinti ekonominį vystymąsi ir augimą. Nacionalinės sienos dažnai
tampa visos Europos teritorijos plėtros kliūtimi ir gali apriboti jos visiško konkurencingumo potencialą. Peržen-
giančio sieną ir tarptautinio bendradarbiavimo srityje transportas, vandens ūkio tvarkyba ir aplinkosauga yra
akivaizdūs spręstinų problemų pavyzdžiai, kuriems reikia sutelkto ir integruoto požiūrio, peržengiančio naciona-
lines sienas. Įgyvendinimo srityje valstybės narės gali išnagrinėti galimybę sukurti Europos teritorinio bendradar-
biavimo grupę, kuri tam tikroms bendradarbiavimo programoms prisiimtų valdančiosios institucijos vaidmenį.

2.4. Peržengiantis sieną bendradarbiavimas

Peržengiančio sieną bendradarbiavimo Europoje tikslas – integruoti nacionalinių sienų atskirtas vietoves, susidu-
riančias su tomis pačiomis problemomis, kurioms reikia rasti bendrus sprendimus. Šie sunkumai, su kuriais
susiduria visi Sąjungos pasienio regionai, paprastai kyla dėl darbo ir kapitalo rinkos, infrastruktūros tinklų, fiska-
linių pajėgumų ir institucijų susiskaldymo.

Nors bendradarbiavimo programos turėtų būti pritaikytos kiekvienam konkrečiam pasienio regionui, svarbu dėti
pastangas tam, kad parama būtų sutelkta ties pagrindiniais prioritetais, remiančiais ekonomikos augimą ir darbo
vietų kūrimą.

Visuotinai taikytinos rekomendacijos dėl būsimo peržengiančio sieną bendradarbiavimo ne visada tinkamos dėl
didelės situacijų įvairovės. Tuo pačiu, turint omenyje sienų sukurtas kliūtis, sėkmingu išeities tašku gali būti esamos
transporto ir ryšių infrastruktūros gerinimas bei, kur reikia, naujų jungčių sukūrimas. Būtent infrastruktūra yra
peržengiančių sieną ryšių sukūrimo ar išplėtojimo prielaida.
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Peržengiantis sieną bendradarbiavimas turėtų orientuotis į pasienio regionų konkurencingumo stiprinimą. Be to, jis
turėtų prisidėti prie ekonominės ir socialinės integracijos, ypač jei abiejose pusėse yra didžiulių ekonominių
skirtumų. Veiksmams priklausytų žinių ir pažangiosios patirties perdavimo skatinimas, peržengiančios sieną ūkinės
veiklos ir peržengiančio sieną švietimo (mokymo) bei sveikatos priežiūros sistemos potencialo vystymas, peržen-
giančios sieną darbo rinkos integravimas ir bendras pavojaus aplinkai bei kitų bendrų pavojaus šaltinių valdymas.
Ten, kur pagrindinės sąlygos peržengiančiam sieną bendradarbiavimui jau įdiegtos, sanglaudos politika turėtų
sutelkti pagalbą veiksmams, kurie peržengiančio sieną bendradarbiavimo veiklai suteikia pridėtinės vertės, pavyz-
džiui, veiksmams peržengiančiam sieną konkurencingumui didinti diegiant naujoves ir mokslinius tyrimus bei
technologijų plėtrą; nematerialių tinklų (paslaugų) ar fizinių tinklų (transporto) sujungimui peržengiančiam sieną
tapatumui kaip Europos pilietybės bruožui stiprinti; peržengiančios sieną darbo rinkos integravimui skatinti;
peržengiančio sieną vandens ūkio tvarkybai ir potvynių kontrolei; bendram gamtinių ir technologinių pavojų
valdymui.

Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas spręstiniems uždaviniams ir galimybėms, kuriuos sukuria po plėtros besi-
keičiančios Sąjungos sienos. Šioje srityje būtina remti nuoseklius peržengiančius sieną veiksmus, skatinančius
ekonominę abiejų šalių veiklą, ir šalinti vystymosi kliūtis. Šiuo tikslu sanglaudos politika ir naujoji Europos
kaimynystės ir partnerystės priemonė, bei kur tinkama naujoji Pasirengimo narystei priemonė, turi sukurti nuose-
klią tokių veiksmų sistemą.

2.5. Tarptautinis bendradarbiavimas

Tarptautinio bendradarbiavimo regionuose būtina stiprinti ekonominę ir socialinę integraciją bei sanglaudą. Tarp-
tautinio bendradarbiavimo programomis siekiama didinti valstybių narių bendradarbiavimą strateginiais klausimais.

Todėl paramą reikėtų teikti veiksmams, kuriais siekiama gerinti fizinį teritorijų susietumą (pvz., investicijoms į
tvarųjį transportą) bei nematerialiuosius ryšius (tinklus, regionų tarpusavio mainus bei dalyvaujančių šalių tarpu-
savio mainus).

Numatomiems veiksmams priklauso Europos transporto koridorių (visų pirma peržengiančių sieną atkarpų) ir
veiksmų sukūrimas gamtiniams pavojams (pvz., gaisrai, sausra ir potvynis) išvengti, vandens ūkio tvarkyba upės
baseino lygmeniu, integruotas jūrų bendradarbiavimas, tvaraus miestų vystymosi skatinimas ir MTTP (naujovių)
tinklai.

Pakeistas dabartinių tarptautinio bendradarbiavimo zonų žemėlapis, siekiant užtikrinti, kad bus sukurtos pagrindi-
niams struktūriniams veiksmams įgyvendinti būtinos sąlygos. Šie regionai buvo nustatyti atsižvelgiant į teritorinę
darną ir funkcinius geografinio pobūdžio kriterijus, pavyzdžiui, į priklausymą tos pačios upės baseinui ar pakrantės
zonai, ar kalnuotai vietovei, ar į tai, jog per juos eina pagrindinis transporto koridorius. Taip pat svarbūs yra ir kiti
kriterijai: istorija ar institucinės struktūros, vykstantis bendradarbiavimas ar galiojantys susitarimai.

2.6. Tarpregioninis bendradarbiavimas

Tarpregioninio bendradarbiavimo programos turėtų būti sutelktos ties atnaujinta Lisabonos strategija: stiprinti
naujoves, MVĮ ir verslumą, aplinkosaugą ir rizikos prevenciją. Be to, bus skatinami miestų plėtros, viešojo sekto-
riaus paslaugų (tokių kaip sveikatos priežiūros paslaugos ir IRT naudojančios valdymo paslaugos) modernizavimo,
patirties ir gerosios patirties mainai, bendradarbiavimo programų įgyvendinimas, tyrimai ir duomenų rinkimas.
Parama tarpregioniniam bendradarbiavimui taip pat gali būti skiriama pagal konvergencijai, regionų konkurencin-
gumui ir užimtumui skirtas programas. Taip pat bus skatinami patirties ir gerosios patirties mainai miestų plėtros,
socialinės integracijos, miestų ir kaimo vietovių ryšių bei bendradarbiavimo programų įgyvendinimo srityse.
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II

(Aktai, kurių skelbti neprivaloma)

TARYBA

TARYBOS SPRENDIMAS

2005 m. liepos 12 d.

dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių

(2005/600/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos
128 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komi-
teto nuomonę (2),

atsižvelgdama į Regionų komiteto nuomonę,

atsižvelgdama į Užimtumo komiteto nuomonę,

kadangi:

(1) Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje Sąjungai nusta-
tomas tikslas, inter alia, skatinti ekonominę ir socialinę
pažangą bei aukšto lygio užimtumą. Europos bendrijos
steigimo sutarties 125 straipsnyje nustatyta, kad valstybės
narės ir Bendrija veikia siekdamos plėtoti suderintą
užimtumo strategiją, ypač ugdydamos kvalifikuotą, profe-
siniu atžvilgiu pasirengusią ir mokančią prisitaikyti darbo
jėgą, bei darbo rinkas, prisitaikančias prie ekonomikos
pokyčių.

(2) Lisabonos Europos Vadovų Taryba 2000 m. kovo mėn.
pradėjo vykdyti strategiją, kurios tikslas – užtikrinti darnų

ekonomikos augimą, sukuriant daugiau ir geresnių darbų
ir stiprinant socialinę sanglaudą, nustatant ilgalaikius
užimtumo tikslus, tačiau praėjus penkeriems metams
strategijos tikslai vis dar nepasiekti.

(3) Užimtumo gairių ir bendrųjų ekonominės politikos gairių
jungtinio paketo pristatymas prisideda nukreipiant Lisa-
bonos strategiją ekonomikos augimui ir užimtumui
skatinti. Europos užimtumo strategijai tenka pagrindinis
vaidmuo įgyvendinant Lisabonos strategijos užimtumo
tikslus. Socialinės sanglaudos stiprinimas – taip pat
ypač svarbus Lisabonos strategijos sėkmės elementas.
Kita vertus, kaip nustatyta Socialinėje darbotvarkėje,
Europos užimtumo strategijos sėkmė prisidės siekiant
didesnės socialinės sanglaudos.

(4) Laikydamasi 2005 m. kovo mėn. 22–23 d. pavasario
Europos Vadovų Tarybos išvadų, Sąjunga turi sutelkti
visus atitinkamus nacionalinius ir Bendrijos išteklius –

įskaitant sanglaudos politiką – vystydama tris Lisabonos
strategijos aspektus (ekonominį, socialinį ir aplinko-
saugos), kad būtų geriau pasinaudota jų sinergijomis
atsižvelgiant į bendrą tvaraus vystymosi kontekstą.

(5) Visiško užimtumo, darbo kokybės, darbo jėgos našumo ir
socialinės sanglaudos tikslus turi atspindėti aiškūs priori-
tetai: pritraukti į darbo rinką ir joje išlaikyti daugiau
žmonių, didinti darbo jėgos pasiūlą bei modernizuoti
socialinės apsaugos sistemas; gerinti darbuotojų ir įmonių
gebėjimą prisitaikyti; didinti investicijas į žmogiškąjį kapi-
talą tobulinant švietimą ir įgūdžius.

(6) Užimtumo gairės turėtų būti visiškai peržiūrimos tik
kartą per trejus metus, o likusiu laiku iki 2008 m. jų
atnaujinimas turėtų būti griežtai ribojamas.
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(7) Užimtumo komitetas ir Socialinės apsaugos komitetas
suformulavo bendrą nuomonę dėl Jungtinių ekonomikos
augimo ir darbo vietų kūrimo gairių (2005–2008 m.).

(8) 2004 m. spalio 14 d. Tarybos rekomendacija dėl vals-
tybių narių užimtumo politikos vykdymo (1) lieka galioti
kaip gaires papildanti nuoroda,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Patvirtinamos priede pateiktos valstybių narių užimtumo poli-
tikos gairės.

2 straipsnis

Valstybės narės atsižvelgia į gaires vykdydamos savo užimtumo
politiką, dėl kurios atsiskaito pagal nacionalines reformų
programas.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 12 d.

Tarybos vardu
Pirmininkas
G. BROWN
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PRIEDAS

UŽIMTUMO GAIRĖS (2005–2008 m.)

(Jungtinės gairės Nr. 17–24)

— Gairė Nr. 17: Įgyvendinti užimtumo politiką siekiant visiško užimtumo, darbo kokybės ir našumo gerinimo bei
socialinės ir teritorinės sanglaudos stiprinimo

— Gairė Nr. 18: Skatinti požiūrį į darbą kaip į visą gyvenimą trunkantį ciklą

— Gairė Nr. 19: Užtikrinti imlias darbo rinkas, didinti darbo patrauklumą, padaryti darbą finansiškai patrauklų ieškan-
tiesiems darbo, įskaitant socialiai nuskriaustus ir neveiklius žmones

— Gairė Nr. 20: Gerinti darbo rinkos poreikių atitiktį

— Gairė Nr. 21: Skatinti lankstumą derinant jį su užimtumo garantijomis ir mažinti darbo rinkos segmentaciją, deramai
atsižvelgiant į socialinių partnerių vaidmenį

— Gairė Nr. 22: Užtikrinti užimtumui palankius darbo sąnaudų pokyčius ir darbo užmokesčio nustatymo mechanizmus

— Gairė Nr. 23: Plėtoti investicijas į žmogiškąjį kapitalą ir gerinti jų panaudojimą

— Gairė Nr. 24: Švietimo ir mokymo sistemas pritaikyti naujiems kompetencijų reikalavimams

Valstybių narių užimtumo politikos gairės

Valstybės narės, bendradarbiaudamos su socialiniais partneriais, vykdo savo politiką siekdamos įgyvendinti toliau nuro-
dytus tikslus ir veiksmų prioritetus. Pagal Lisabonos strategiją valstybių narių politika proporcingai skatinamas:

— Visiškas užimtumas: Visiško užimtumo pasiekimas ir nedarbo bei neveiklumo sumažinimas didinant darbo jėgos
paklausą ir pasiūlą yra labai svarbus palaikant ekonomikos augimą ir stiprinant socialinę sanglaudą.

— Darbo kokybės ir našumo gerinimas: Pastangos didinti užimtumo lygį yra glaudžiai susijusios su darbo vietų patrauk-
lumo didinimu, darbo kokybės ir našumo gerinimu bei dirbančiųjų už menką atlyginimą skaičiaus mažinimu. Reikėtų
pilnai išnaudoti darbo kokybės, našumo ir užimtumo sinergijas.

— Socialinės ir teritorinės sanglaudos stiprinimas: Reikalingi ryžtingi veiksmai socialinei įtraukčiai stiprinti, atskirties nuo
darbo rinkos prevencijai ir socialiai nuskriaustų žmonių socialinei integracijai remti bei užimtumo, nedarbo ir darbo
našumo regioniniams skirtumams, ypač atsiliekančiuose regionuose, mažinti.

Siekiant pažangos ypač svarbios lygios galimybės ir kova su diskriminacija. Vykdant visus veiksmus turėtų būti užtikrintas
lyčių aspekto integravimas ir lyčių lygybės skatinamas. Atsižvelgiant į naująjį požiūrį dėl kartų solidarumo įgyvendinant
Europos jaunimo paktą, ypatingas dėmesys turėtų būti skirtas jaunimo padėčiai ir galimybių įsidarbinti per visą darbingą
amžių skatinimui. Nustatant nacionalinius tikslus, ypatingas dėmesys taip pat turi būti skiriamas užimtumo skirtumams
tarp socialiai nuskriaustų, įskaitant neįgaliuosius, ir kitų žmonių, taip pat tarp trečiųjų šalių ir ES piliečių, sumažinti.

Vykdydamos veiksmus valstybės narės turėtų užtikrinti gerą užimtumo politikos valdymą. Jos turėtų sukurti plačius
partnerystės ryšius pokyčiams įgyvendinti, įtraukdamos parlamentines institucijas ir suinteresuotus subjektus ir naciona-
liniu, ir regionų bei vietos lygmeniu. Pagrindinis vaidmuo turėtų tekti Europos ir nacionaliniams socialiniams partneriams.
Šio priedo gale pateikti ES lygmeniu pagal Europos užimtumo strategiją atsižvelgiant į 2003 m. gaires nustatyti tikslai ir
standartai, kurių turėtų būti siekiama ir toliau, panaudojant pažangos vertinimui atitinkamus rodiklius ir lenteles. Valstybės
narės taip pat skatinamos nustatyti savo įsipareigojimus ir tikslus, atsižvelgiant į šias gaires bei 2004 m. rekomendacijas,
dėl kurių susitarta ES lygmeniu.

LT2005 8 6 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 205/23



[   EU vadovavimo tek stai  2007-2013  ]

[ 67 ]

Geras valdymas taip pat reikalauja didesnio veiksmingumo skirstant administracinius ir finansinius išteklius. Komisijai
sutikus, valstybės narės struktūrinių fondų, visų pirma Europos socialinio fondo, paramą turėtų skirti Europos užimtumo
strategijai įgyvendinti ir teikti ataskaitas apie vykdomus veiksmus. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas valstybių narių
institucinių ir administracinių gebėjimų stiprinimui.

Gairė Nr. 17: Įgyvendinti užimtumo politiką siekiant visiško užimtumo, darbo kokybės ir našumo gerinimo bei socialinės ir
teritorinės sanglaudos stiprinimo.

Vykdoma politika turi būti siekiama, kad iki 2010 m. Europos Sąjungos (toliau – ES) bendro užimtumo lygio vidurkis
būtų 70 %, moterų užimtumo lygis – ne mažesnis kaip 60 % ir 50 % vyresniojo amžiaus darbuotojų (55–64 m.)
užimtumo lygio bei, kad sumažėtų nedarbas ir neaktyvumas. Valstybės narės turėtų apsvarstyti galimybę nustatyti
siektinus nacionalinius užimtumo lygius.

Siekiant šių tikslų veiksmai turėtų būti sutelkti ties šiais prioritetais:

— pritraukti į darbo rinką ir joje išlaikyti daugiau žmonių, padidinti darbo jėgos pasiūlą bei modernizuoti socialinės
apsaugos sistemas,

— gerinti darbuotojų ir įmonių gebėjimą prisitaikyti,

— didinti investicijas į žmogiškąjį kapitalą tobulinant švietimą ir įgūdžius.

1. PRITRAUKTI Į DARBO RINKĄ IR JOJE IŠLAIKYTI DAUGIAU ŽMONIŲ, PADIDINTI DARBO JĖGOS PASIŪLĄ IR
MODERNIZUOTI SOCIALINĖS APSAUGOS SISTEMAS

Užimtumo lygių didinimas yra veiksmingiausia priemonė, sukelianti ekonomikos augimą ir skatinanti socialinės įtraukties
ekonomiką, kartu užtikrinant apsaugą negalintiems dirbti. Visų grupių darbo jėgos pasiūlos didinimo, naujo požiūrio į
darbą kaip į visą gyvenimą trunkantį ciklą skatinimas ir socialinės apsaugos sistemų modernizavimas siekiant užtikrinti jų
adekvatumą, finansinį tvarumą ir gebėjimą reaguoti į kintančius visuomenės poreikius yra nemažiau būtini dėl numatomo
darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus mažėjimo. Taikant naują kartų solidarumo principą ypatingą dėmesį reikėtų
atkreipti į tebeegzistuojančius vyrų ir moterų užimtumo skirtumus, žemą vyresnio amžiaus žmonių ir jaunimo užimtumo
lygį. Taip pat reikia priemonių, skirtų spręsti problemas, susijusias su jaunimo nedarbu, kuris paprastai yra dvigubai
didesnis nei bendras nedarbo lygis. Būtina sudaryti tinkamas sąlygas, kurios palengvintų įsidarbinti asmenims, pradedan-
tiems dirbti pirmą kartą, grįžtantiems į darbą po pertraukos arba norintiems pratęsti darbingą amžių. Darbo vietų kokybė,
kurią sąlygoja darbo užmokestis ir pašalpos, darbo sąlygos, užimtumo garantijos, galimybės mokytis visą gyvenimą ir
karjeros perspektyvos, yra svarbiausia, nes yra socialinės apsaugos sistemų teikiamos paramos ir paskatų elementas.

Gairė Nr. 18: Skatinti požiūrį į darbą kaip visą gyvenimą trunkantį ciklą:

— atnaujinant pastangas sukurti jaunimo užimtumo modelius ir sumažinti jaunimo nedarbą, kaip raginama Europos
jaunimo pakte,

— imantis ryžtingų veiksmų moterų dalyvavimui skatinti ir skirtumams tarp lyčių užimtumo, nedarbo ir užmokesčio
srityje pašalinti,

— sudarant geresnes sąlygas derinti darbą ir asmeninį gyvenimą bei pagerinant prieinamų ir įperkamų vaikų priežiūros
įstaigų bei kitų išlaikytinių priežiūros paslaugų teikimą,

— remiant aktyvų senėjimą, įskaitant tinkamas darbo sąlygas, geresnę (darbuotojų) sveikatos būklę ir adekvačias
paskatas dirbti bei vengti ankstyvo išėjimo į pensiją,

— sukuriant modernias socialinės apsaugos, įskaitant pensijų ir sveikatos priežiūros, sistemas ir užtikrinant jų socialinį
adekvatumą, finansinį tvarumą ir gebėjimą reaguoti į kintančius poreikius, kad būtų remiamas dalyvavimas, išsi-
laikymas darbo rinkoje ir ilgesnis darbingas amžius.

Žr. taip pat jungtinę gairę „Apsaugoti ekonomikos ir fiskalinį tvarumą kaip pagrindą didesniam užimtumui“ (Nr. 2).
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Siekiant padidinti aktyvumą ir įveikti socialinę atskirtį nepaprastai svarbu palengvinti ieškantiesiems darbo galimybes
įsidarbinti, vykdyti nedarbo prevenciją ir užtikrinti, kad bedarbiai išlaikytų glaudžius ryšius su darbo rinka, bei didinti
jų gebėjimus įsidarbinti. Tam reikia pašalinti kliūtis, trukdančias patekti į darbo rinką, remiant aktyvias darbo paieškas,
palengvinant mokymosi prieinamumą ir taikant kitas aktyvias darbo rinkos priemones bei užtikrinant, kad darbas būtų
finansiškai patrauklus, o taip pat įveikti nedarbo, skurdo ir neveiklumo spąstus. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas
socialiai nuskriaustų žmonių, įskaitant žemos kvalifikacijos darbuotojus, įtraukčiai į darbo rinką, tam tikslui plėtojant
socialines paslaugas bei socialinę ekonomiką ir kuriant kolektyvinius poreikius patenkinančius naujus užimtumo šaltinius.
Ypač svarbu kovoti su diskriminacija, skatinti neįgaliųjų galimybes įsidarbinti ir integruoti imigrantus bei mažumas.

Gairė Nr. 19: Užtikrinti imlias darbo rinkas, didinti darbo patrauklumą, padaryti darbą finansiškai patrauklų ieškantiesiems darbo,
įskaitant socialiai nuskriaustus ir neveiklius žmones:

— taikant aktyvias ir prevencijos priemones, įskaitant ankstyvą poreikių nustatymą, pagalbą ieškant darbo, orientavimo
ir mokymo įtraukimą į individualius veiklos planus, socialinių paslaugų, reikalingų labiausiai nuo darbo rinkos
atskirtų žmonių įtraukčiai remti ir skurdui pašalinti, teikimą,

— nuolat peržiūrint mokesčių ir lengvatų sistemų nulemtas paskatas ir kliūtis, įskaitant lengvatų valdymą ir sąlygiš-
kumą, taip pat žymiai sumažinant dideles mažiausiai veiksmingas mokesčių normas, ypač gaunantiems mažas
pajamas, ir taip užtikrinant adekvačius socialinės apsaugos lygius,

— kuriant naujus užimtumo šaltinius asmenims ir įmonėms teikiamų paslaugų sektoriuje, ypač vietos lygmeniu.

Kad daugiau žmonių galėtų susirasti geresnį darbą, būtina stiprinti darbo rinkos infrastruktūrą nacionaliniu ir ES
lygmeniu, taip pat pasinaudojant EURES tinklu, kad būtų galima geriau numatyti ir pašalinti galimas neatitiktis. Todėl
darbuotojų mobilumas ES viduje yra itin svarbus ir turėtų būti visiškai užtikrintas atsižvelgiant į Sutartis. Be to, nacio-
nalinėse darbo rinkose būtina visokeriopai atsižvelgti į papildomą darbo jėgos pasiūlą, atsirandančią dėl trečiųjų šalių
piliečių imigracijos.

Gairė Nr. 20: Gerinti darbo rinkos poreikių atitiktį:

— modernizuojant ir stiprinant darbo rinkos institucijas, ypač užimtumo tarnybas, taip pat siekiant užtikrinti didesnį
užimtumo ir mokymo galimybių skaidrumą nacionaliniu ir Europos lygmeniu,

— pašalinant kliūtis, trukdančias darbuotojų mobilumui visoje Europoje pagal Sutartis,

— tiksliau numatant gebėjimų poreikius, darbo rinkos trūkumus ir problemas,

— tinkamai valdant ekonominę migraciją.

2. GERINTI DARBUOTOJŲ IR ĮMONIŲ GEBĖJIMĄ PRISITAIKYTI

Europai reikia gerinti gebėjimą numatyti, paspartinti ir įsisavinti ekonominius bei socialinius pokyčius. Šiam tikslui
reikalingos užimtumui palankios darbo sąnaudos, šiuolaikiški darbo organizavimo būdai, gerai funkcionuojančios
darbo rinkos, kuriose lankstumas derinamas su užimtumo garantijomis ir taip patenkinami įmonių ir darbuotojų porei-
kiai. Tai taip pat padeda išvengti segmentuotų darbo rinkų susiformavimo ir sumažinti nedeklaruojamą darbą.

Šiandienos vis globalesnėje ekonomikoje atsiveriant rinkoms ir nuolat diegiant naujas technologijas, įmonės ir darbuotojai
susiduria su būtinybe, o taip pat ir galimybe, prisitaikyti. Nors apskritai šis struktūrinių pokyčių procesas ekonomikos
augimą ir užimtumą veikia teigiamai, tačiau kai kuriems darbuotojams ir įmonėms tai turi neigiamų padarinių. Įmonės
turi tapti lankstesnės, kad reaguotų į netikėtus savo prekių ir paslaugų paklausos pokyčius, prisitaikytų prie naujų
technologijų ir sugebėtų nuolat atsinaujinti, kad išliktų konkurencingos. Jos taip pat turi reaguoti į didėjantį darbo
kokybės, kuri susijusi su darbuotojo asmeniniais prioritetais ir šeimos permainomis, poreikį, taip pat joms teks susidoroti
su darbo jėgos senėjimu bei mažėjančiu jaunų priimamų į darbą žmonių skaičiumi. Darbuotojų darbinis gyvenimas tampa
sudėtingesnis dėl vis įvairesnių ir neįprastesnių darbo organizavimo modelių, taip pat dėl per visą gyvenimą ištinkančio ne
vieno pereinamojo laikotarpio, kurį reikia sėkmingai įveikti. Greitai kintančios ekonomikos ir su tuo susijusio restruktū-
rizavimo sąlygomis jie turi prisitaikyti prie naujų darbo modelių, įskaitant plačiai naudojamas informacines ir ryšių
technologijas (IRT), ir savo profesinio statuso pokyčių, taip pat būti pasirengę mokytis visą gyvenimą. Geografinis
mobilumas taip pat reikalingas siekiant labiau pasinaudoti užimtumo galimybėmis visoje ES.
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Gairė Nr. 21: Skatinti lankstumą derinant jį su užimtumo garantijomis ir mažinti darbo rinkos segmentaciją, deramai atsižvelgiant
į socialinių partnerių vaidmenį:

— suderinant užimtumą reglamentuojančius teisės aktus, prireikus pataisant skirtingą sutarčių sudarymo tvarką ir su
darbo valandomis susijusias nuostatas,

— sprendžiant nedeklaruojamo darbo klausimą,

— geriau numatant pokyčius, įskaitant ekonomikos restruktūrizavimą, ypač su rinkų atvėrimu susijusius pokyčius, ir
pozityviai juos valdant, taip sumažinant jų socialines sąnaudas ir palengvinant prisitaikymą,

— skatinant ir skleidžiant naujoviškus ir lengvai pritaikomus darbo organizavimo būdus, siekiant pagerinti darbo
kokybę ir našumą, įskaitant sveikatos priežiūrą ir saugą,

— remiant profesinio statuso pokyčius, įskaitant mokymą, savarankišką darbą, verslo kūrimą ir geografinį mobilumą.

Žr. taip pat jungtinę gairę „Skatinti didesnę makroekonominės, struktūrinės ir užimtumo politikos darną“ (Nr. 5).

Kad būtų galima sukurti kuo daugiau naujų darbo vietų, išsaugoti konkurencingumą ir prisidėti prie bendros ekonominės
sistemos stiprinimo, visuotiniai darbo užmokesčio pokyčiai turėtų atitikti našumo didėjimą per visą ekonominį ciklą ir
atspindėti padėtį darbo rinkoje. Skatinant kurti naujas darbo vietas taip pat gali prireikti pastangų sumažinti su darbo
užmokesčiu nesusijusias išlaidas ir peržiūrėti mokesčius, ypač tais atvejais, kai kuriamos mažai apmokamos darbo vietos.

Gairė Nr. 22: Užtikrinti užimtumui palankius darbo sąnaudų pokyčius ir darbo užmokesčio nustatymo mechanizmus:

— skatinant socialinius partnerius jų pačių kompetencijos srityje nustatyti teisingą derybų dėl darbo užmokesčio
pagrindą, kad būtų atsižvelgta į su darbo našumu ir rinka susijusius uždavinius visais atitinkamais lygmenimis ir
būtų išvengta darbo užmokesčio skirtumų pagal lytį,

— peržiūrint su darbo užmokesčiu nesusijusių išlaidų poveikį užimtumui ir prireikus patikslinant jų struktūrą ir lygį,
ypač siekiant sumažinti menkai apmokamiesiems tenkančią mokesčių naštą.

Žr. taip pat jungtinę gairę „Užtikrinti, kad darbo užmokesčio pokyčiai stiprintų makroekonominį stabilumą ir augimą“
(Nr. 4)

3. DIDINTI INVESTICIJAS Į ŽMOGIŠKĄJĮ KAPITALĄ TOBULINANT ŠVIETIMĄ IR ĮGŪDŽIUS

Europai reikia didinti investicijas į žmogiškąjį kapitalą. Pernelyg daugeliui žmonių nepavyksta patekti į darbo rinką arba
joje išsilaikyti dėl įgūdžių stokos arba dėl įgūdžių ir darbo rinkos neatitikties. Siekiant didesnių galimybių įsidarbinti
visoms amžiaus grupėms, aukštesnio darbo našumo lygio ir geresnės darbo kokybės, ES reikia daugiau ir veiksmingiau
investuoti į žmogiškąjį kapitalą ir mokymąsi visą gyvenimą, tuo suteikiant naudą žmonėms, įmonėms, ekonomikai ir
visuomenei.

Žiniomis grindžiamos ir į paslaugas orientuotoms ekonomikoms reikia įvairių tradicinėms pramonės šakoms būdingų
gebėjimų; šie gebėjimai taip pat turi būti nuolat atnaujinnami atsižvelgiant į technologijų pokyčius ir naujoves. Darbuo-
tojai turi nuolat kaupti ir atnaujinti žinias, įgūdžius ir gebėjimus, kad išsaugotų darbą ir tobulėtų. Įmonių našumas
priklauso nuo gebėjimo sutelkti ir išlaikyti darbo jėgą, galinčią prisitaikyti prie pokyčių. Vyriausybės turi užtikrinti, kad
būtų siekiama aukštesnių išsilavinimo lygių ir kad jaunimas, laikantis Europos jaunimo pakto, įgytų būtinus svarbiausius
gebėjimus. Visi suinteresuoti subjektai turėtų sutelkti pastangas vystant ir skatinant tikrąją mokymosi visą gyvenimą nuo
pat ankstyvo amžiaus kultūrą. Siekiant žymiai padidinti valstybės ir privačias investicijas į žmogiškąjį kapitalą vienam
gyventojui ir garantuoti šių investicijų kokybę bei veiksmingumą, svarbu užtikrinti sąžiningą ir skaidrų išlaidų bei
atsakomybės pasidalijimą tarp visų dalyvių. Valstybės narės investuodamos į švietimą ir mokymą turėtų geriau panaudoti
struktūrinių fondų bei Europos investicijų banko lėšas. Siekdamos šių tikslų valstybės narės įsipareigoja iki 2006 m.
parengti išsamias mokymosi visą gyvenimą strategijas ir įgyvendinti darbo programą „Švietimas ir mokymas 2010“.
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Wytyczna nr 23: Zwiększanie i poprawa inwestycji w kapitał ludzki poprzez:

— polityki edukacji i szkoleń sprzyjające integracji oraz działania mające na celu znaczne ułatwienie dostępu do
początkowego kształcenia zawodowego, szkolnictwa średniego i wyższego, co obejmuje praktyki zawodowe
i szkolenie w zakresie przedsiębiorczości,

— znaczne ograniczanie liczby uczniów porzucających wcześnie szkołę,

— opracowywanie skutecznych strategii uczenia się przez całe życie, dostępnych dla wszystkich w szkołach, przed-
siębiorstwach, władzach publicznych i gospodarstwach domowych, zgodnie z umowami europejskimi, co obejmuje
odpowiednie zachęty i mechanizmy podziału kosztów w celu zwiększenia udziału w uczeniu się przez całe życie
i szkoleniu w miejscu pracy przez cały okres życia zawodowego, w szczególności dla pracowników starszych lub
o niskich kwalifikacjach.

Patrz także: zintegrowana wytyczna „Zwiększenie i poprawa inwestycji w badania naukowe i rozwój, realizowane
w szczególności przez sektor prywatny” (nr 7).

Jednak określanie ambitnych celów i zwiększanie poziomu inwestycji przez wszystkich uczestników jest niewystarczające.
Aby zapewnić podaż odpowiednią do popytu, systemy uczenia się przez całe życie powinny być przystępne cenowo,
łatwo dostępne oraz zdolne do dostosowywania się do zmieniających się potrzeb. Dostosowanie i rozwijanie zdolności
systemów edukacyjnych i szkolenia jest konieczne, aby zwiększyć rolę, jaką mogą one odegrać na rynku pracy, poprawić
ich zdolność reagowania na potrzeby gospodarki i społeczeństwa opartych na wiedzy oraz ich skuteczność. W celu
polepszenia dostępu do kształcenia i lepszego dostosowania go do potrzeb pracodawców i pracowników możliwe jest
wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W celu wykorzystania w szerszym stopniu i na całym
terytorium UE istniejących perspektyw pracy konieczna jest zwiększona mobilność zarówno zawodowa, jak i dla celów
kształcenia. Należy znieść istniejące na europejskim rynku pracy bariery dla mobilności, w szczególności te związane
z wzajemnym uznawaniem i przejrzystością kwalifikacji i kompetencji. Istotne znaczenie dla wsparcia reform krajowych
systemów edukacji i szkolenia będzie miało wykorzystanie uzgodnionych instrumentów europejskich i odniesień, tak jak
to przedstawiono w programie prac „Edukacja i szkolenia 2010”.

Wytyczna nr 24: Dostosowanie systemów edukacji i szkoleń do nowych wymogów dotyczących kompetencji zawodowych poprzez:

— podnoszenie i zapewnianie atrakcyjności, otwartości i wysokiej jakości standardów edukacji i szkoleń, coraz szersze
możliwości edukacji i szkoleń oraz zapewnianie elastycznych ścieżek uczenia się i zwiększanie możliwości mobil-
ności studentów i stażystów,

— ułatwianie i różnicowanie dostępu dla wszystkich do edukacji i szkoleń oraz do wiedzy przy pomocy organizacji
czasu pracy, rozwijania usług pomocniczych dla rodzin, poradnictwa zawodowego i nowych form podziału
kosztów,

— odpowiadanie na nowe potrzeby zawodowe oraz wymagania dotyczące kluczowych kompetencji i przyszłych
umiejętności poprzez lepsze definiowanie i przejrzystość kwalifikacji, ich rzeczywiste uznawanie oraz potwierdzanie
wykształcenia nieformalnego i formalnego.

Cele i poziomy odniesienia w ramach Europejskiej strategii zatrudnienia

W kontekście Europejskiej strategii zatrudnienia w roku 2003 uzgodniono następujące cele i poziomy odniesienia:

— każda osoba bezrobotna otrzymuje możliwość rozpoczęcia na nowo życia zawodowego przed upływem 6 miesięcy
pozostawania bez pracy w przypadku młodzieży i 12 miesięcy w przypadku dorosłych w formie szkoleń, zmiany
kwalifikacji, praktyk zawodowych, zatrudnienia lub innego środka zwiększającego możliwość zatrudnienia, uzupeł-
nionego, w odpowiednich przypadkach, nieustanną pomocą w szukaniu pracy,

— do 2010 r. 25 % osób długotrwale bezrobotnych powinno uczestniczyć w jednym z aktywnych środków w formie
szkolenia, zmiany kwalifikacji, praktyk zawodowych lub innych środków zwiększających możliwość zatrudnienia,
w celu osiągnięcia wyniku równego średniej w trzech najbardziej zaawansowanych w tej dziedzinie Państwach
Członkowskich,

— poszukujący pracy w UE są w stanie uzyskać informacje o wszystkich wolnych miejscach pracy ogłaszanych przez
służby zatrudnienia Państw Członkowskich,

— podniesienie do 2010 r. o pięć lat rzeczywistego przeciętnego wieku opuszczania rynku pracy na poziomie UE
(w stosunku do 59,9 lat w 2001 r.)

— zapewnienie do 2010 r. opieki nad przynajmniej 90 % dzieci pomiędzy 3 rokiem życia a rokiem rozpoczęcia
obowiązku szkolnego oraz przynajmniej 33 % dzieci poniżej 3 roku życia,

— średnia liczba uczniów wcześnie porzucających szkołę w UE wynosząca nie więcej niż 10 %,

— do roku 2010 co najmniej 85 % osób w wieku 22 lat w UE powinno ukończyć szkołę średnią,

— przeciętny poziom uczestnictwa w uczeniu się przez całe życie powinien wynosić w UE przynajmniej 12,5 % dorosłej
populacji w wieku produkcyjnym (grupa wiekowa w przedziale 25–64 lat).

PL6.8.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 205/27
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1. ĮŽANGA

Remiantis Sutarties 159 straipsniu, kas trys metai Komisija įvertina sanglaudos būklę ir kitų politikų indėlį.

Antroji ataskaita (2001) pradėjo debatus apie sanglaudos politiką po plėtros. Trečioji ataskaita (2004 m.
vasario mėn.) panaudojo šių debatų išvadas kaip  pagrindą pasiūlymams Komisijai apie sanglaudos politikos
reformą po 2006 metų ir 2004 metų liepos 14 dieną Komisija pritarė naujų Struktūrinių fondų taisyklėms
2007-2013 metų laikotarpiui.

Pirmajame ETUC’o indėlyje debatuose dėl ateities ekonominės ir socialinės sanglaudos politikos išsiplėtu-
sioje Europos Sąjungoje - pareiškime, kurį  2002 metų lapkričio 19-20 dienomis priėmė Vykdomasis komi-
tetas, pabrėžiama, kad Bendrijos struktūrinė politika išsiplėtusioje Europoje turi būti sustiprinta, kadangi
sanglaudos ir solidarumo principai yra puoselėjami Sutartyje ir yra du svarbiausi žmonių ir teritorijų integra-
cijos įrankiai.

ETUC’o požiūriu plėtra simbolizuoja pirmą ir svarbiausia unikalią istorinę būtinybę suvienyti Europos žmones
fundamentalių demokratinių vertybių pagrindu. Tai garantuoja taiką ir politinį stabilumą Europoje ir prisideda
prie ekonominės ir socialinės pažangos, ir taip pat prie gyvenimo  ir darbo sąlygų gerinimo.

Be Europos suvienijimo plėtra suteikia galimybę plėsti Europos darbo rinką ir vidaus rinką, didinant naujųjų
šalių narių bendrąjį produktą ir vartojimo lygį ir vystant naujus produktus ir paslaugas, kurie būtų konkuren-
cingi pasaulio rinkoje. 

Tai simbolizuoja neturintį precedento politinį, ekonominį ir socialinį iššūkį, naudingą visai Europos Sąjungai.
Tačiau skirtingai nuo ankstesnių plėtrų, neišvengiamas faktas, kad ši plėtra išplėtė ekonominio vystymosi skir-
tumus, kuriuos sukėlė netolygumų geografinis pasistūmėjimas į rytus ir dar pablogino užimtumo situaciją.

Dar daugiau, ES yra susirūpinusi dėl kai kurių Europos Tarybos viršūnių susitikimuose iškeltų pagrindinių
iššūkių, kurie taip pat reikalauja bendro ir koordinuoto atsako ir akcijų. 

ETUC nori dar kartą pabrėžti, kad ateities sanglaudos politika turi padėti reguoti į tuos iššūkius ir tuo suma-
žinti regioninius skirtumus bei skatinti pilno užimtumo visuomenę, lygias galimybes, socialinį įtraukimą ir
sanglaudą, apibendrintai tariant, Europos Socialinį modelį. 

Kalbėdama apie ekonominę ir socialinės sanglaudos politiką, ETUC pabrėžia socialinės apsaugos sistemų
vaidmenį ir reikšmę ir ypač kokybiškų viešųjų (ne privačių), besiremiančių solidarumu socialinės apsaugos
sistemų, kurios, naudodamos perskirstymo mechanizmus, įtakotų socialinės sanglaudos užtikrinimą.

Tam pasiekti dabartinė reforma turi garantuoti didesnį papildomumą tarp Europos sąjungos struktūrinės poli-
tikos ir kitų Bendrijos politikos sričių, taip pat užtikrinant, kad visos ES strategijos apimtų svarbiausius ekono-
minius, socialinės sanglaudos ir didėjančio kokybiško užimtumo aspektus. Be šio Bendrijos strategijų koordi-

ETUC Komentarai
BENDRAVIMAS SU KOMISIJA
SANGLAUDOS POLITIKA REMIANT AUGIMĄ IR UŽIMTUMĄ

BENDRIJOS STRATEGINĖS GAIRĖS 2007-2013 – COM(2005)299
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navimo, taip pat ir mokesčių politika turi būti koordinuojama, norint užkirsti kelią bet kokio pobūdžio sociali-
niam ir fiskaliniam dempingui. 

Todėl ETUC mano, kad gyvybiškai svarbi yra nuoroda į Lisabonos ir Geteborgo darbotvarkes, kuri buvo aiškiai
išdėstyta Komisijos pasiūlyme dėl Bendrojo reguliavimo. Be to ETUC tiki, kad sanglaudos politika turi įtraukti
Lisabonos ir Geteborgo tikslus ir tapti esmine priemone juos pasiekti nacionalinio ir regioninio vystymo prog-
ramų pagalba.

Tuo pačiu ETUC laiko labai svarbu tai, kad Komisijos ryšių tarnybos pateiktų aiškią nuorodą į Europos Tarybos
pirmininkaujančios valstybės 2005 metų kovo mėnesio išvadas, pabrėžiančias poreikį grįžti prie Lisabonos
strategijos. Svarbiausia, ETUC sutinka, kad „Sąjunga turi mobilizuoti visus nacionalinius ir Bendrijos išteklius
– tame tarpe ir sanglaudos politiką.

ETUC nori pabrėžti, kad Struktūriniai fondai turi tapti realiu pagrindiniu instrumentu, užtikrinančiu Socialinės
politikos darbotvarkės įdiegimą 2006 – 2010 metais.

2. NAUJA SANGLAUDOS POLITIKOS STRUKTŪRA

Savo pasiūlymuose „Nauja ES sanglaudos politikos struktūra po 2006 metų“, kuriuos 2004 metų spalio 13-
14 dienomis priėmė Vykdomasis komitetas, ETUC remia Komisijos pasiūlytą strateginį požiūrį, o ypač kasme-
tinio strateginio dialogo su Europos institucijomis, egzaminuojančio strateginių prioritetų bei pasiektų rezul-
tatų pažangą, atsiradimą. 

ETUC sveikina tą faktą, kad su Europos socialiniais partneriais buvo konsultuojamasi dėl sanglaudos politikos
bendrojo strateginio dokumento, leidžiant jiems daryti savo įnašą. Tačiau, gaila, kad ši konsultacija tapo tiktai
Komisijos "viešos" konsultacijos dalis. 

ETUC dar kartą primygtinai siūlo, kad su socialiniais partneriais tinkamai konsultuotųsi nacionaliniame lygyje
dėl Nacionalinės Strateginės Struktūros, kuri bus nustatoma Valstybių narių. 

Aukščiau minėtuose pasiūlymuose, ETUC pabrėžė tam tikrus sanglaudos politikos naujos struktūros aspek-
tus. Sveikindama faktą, kad tam tikras skaičius aspektų buvo priimtas, ETUC nori pabrėžti kitus punktus.

> 1. Konvergencija

ETUC kartoja savo interesą sutrukdyti dviejų greičių sanglaudos politikai, net jeigu ji pripažįsta, kad tam tikri
prioritetai gali skirtis pagal tai, ar jie apima labiausiai socialiai nuskriaustus regionus iš ES- 15 šalių, ar naujas
Valstybes - nares. 

Nors infrastruktūros išsivystymas progresavo ES-15 šalyse, tai neatsitiko naujose Valstybėse narėse. Turi būti
surastas balansas tarp investicijų į infrastruktūrą ir investicijų į žmogiškąjį kapitalą, norint išvengti paramos
priemonių fragmentavimo pavojaus. Tuo pačiu metu, infrastruktūros projektai turi integruoti "užimtumo"
siekinį ir būti susieti su žmogiškųjų išteklių politika, turinčia savyje numatymų gebėjimą. 

> 2. Regioninis konkurencingumas ir užimtumas

Aišku, kad struktūrinių problemų išlikimas ir daugėjimas, nelaukti sukrėtimai, pramoninio restruktūrizavimo ar
ekonominio išsiplėtimo procesai bei kompanijų susijungimai keliuose Europos Sąjungos regionuose reikalauja
nuolatinės paramos šitoms probleminėms sritims. 

Kadangi dabartiniai 2 ir 3 siekiniai yra apjungti nauja pagrindine sąvoka “regioninis konkurentiškumas ir užim-
tumas”, regioninės plėtros socialinė dimensija turi būti aiškiai apibrėžta. Panašiai, Valstybėms narėms labai
svarbu garantuoti deramą sąsają tarp Nacionalinių veiksmų planų dėl užimtumo ir Nacionalinių veiksmų planų
dėl įtraukimo. 

ETUC sveikina Komisijos pasiūlytą dvejybinį metodą, jei abi dalys bus iš tikrųjų įgyvendintos visose Valstybėse
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narėse. Pirma, regioninės plėtros programos turi padėti regionams numatyti ir skatinti ekonominius pokyčius,
didinant jų konkurentiškumą ir patrauklumą; ir antra, programos, apibrėžtos tinkamame teritoriniame lygme-
nyje, turi padėti žmonėms pasiruošti, ir prisitaikyti prie ekonominių pokyčių.

Tačiau kalbant apie regionų tinkamumą, kol Valstybės narės, glaudžiai bendradarbiaudamos su regionais, turi
geriausias galimybes identifikuoti sritis, kurioms reikalinga didžiausia pagalba, ETUC jaučia, kad svarbu pakar-
toti, kad Struktūriniai Fondai yra Bendrijos politika, kurios taikymas sąmoningai remiasi bendrais siekiniais ir
principais, kad neleistų šiai politikai dreifuoti į nacionališkumą. Būtina apibrėžti objektyvius tinkamumo krite-
rijus, taip pat kaip garantuoti ryšius ir optimalų balansą tarp trijų susijusių lygių: Europos, nacionalinio ir regio-
ninio, įtraukiant vietinį lygius. 

Todėl ETUC palaiko Komisijos pasiūlymą savo Komunikate “Struktūriniai pokyčiai ir užimtumas. Struktūrinių
pokyčių numatymas ir valdymas: Europos Sąjungos vaidmuo” (COM (2005) 120), kad panaudotų Bendrijos
finansinius instrumentus, ypač Europos Socialinį fondą, pagerinti struktūrinių pokyčių numatymą ir valdymą.

> 3. Europos teritorinis bendradarbiavimas.

ETUC sveikina faktą, kad, pagrindu patirties, įgytos su dabartine INTERREG iniciatyva, Komisija pasiūlė sukurti
naują siekinį siekti subalansuotos ir harmoningos Sąjungos teritorijos integracijos, remiant bendradarbiavimą
abipus sienų, daugiašaliuose ir tarpregioniniuose Bendrijai svarbiuose klausimuose.

> 4. Partnerystės principas

ETUC yra įsitikinusi, kad partnerystė yra pagrindinis principas, garantuojantis Struktūrinio Fondo priemonių
pasisekimą. Kokybiškos partnerystės siekinys turi būti pasiektas, įtraukiant socialinius partnerius kiekvienoje
Fondų veiklos fazėje. 

Todėl ETUC kartoja savo reikalavimą būsimiems Struktūrinio Fondų reglamentams aiškiai apibrėžti partnerys-
tės principą, užuot patikėję nacionalinėmis taisyklėmis ir praktikomis, kaip kad Komisija dar kartą yra pasi-
ūliusi.

ETUC sveikina Komisijos pasiūlymą, kad socialiniai partneriai būtų įtraukti į Kontrolės Komiteto sudėtį.

Taip pat, kas dėl Europos Socialinio fondo, ETUC palaiko Komisijos pasiūlymą kad, siekiant konvergencijos
tikslo, bent jau 2 % ESF išteklių būti paskirti socialinių partnerių gebėjimų vystymui, o taip pat jų bendriems
veiksmams. Tuo pačiu metu, ETUC reikalauja aiškios nuorodos į socialinį dialogą, pagal Komisijos
Komunikacijos “Partnerystė pokyčiams išsiplėtusioje Europoje – Europos socialinio dialogo įtakos stiprini-
mas” (COM (2004) 557). 

Tačiau, ETUC apgailestauja, kad, Komisijos pasiūlyme, tik Europos Socialinis fondas yra vienintelis fondas,
kuris pasikliauja aktyviu socialinių partnerių dalyvavimu jo Europos Komiteto veikloje. ETUC jaučia, kad jų
dalyvavimas sukuria didelę pridėtinę vertę. Tai todėl būtina, kad toks pat dalyvavimo tipas būtų numatomas ir
kituose struktūriniuose fonduose, ir Europos, ir nacionaliniuose lygiuose.

Socialiniai partneriai ypač naujose Valstybėse narėse turi taip pat turėti prieigą prie techninės pagalbos savo
gebėjimų ugdymui, palengvinant jiems dalyvavimą projektų, finansuotų iš Struktūrinių Fondų, valdyme ir
įgyvendinime. 

Dėl viešos-privačios partnerystės (PPP), ETUC atkreipia dėmesį į Komisijos pasiūlymą ieškoti papildomų finan-
sinių išteklių vykdyti visuomeninio sektoriaus projektus. Iš tikrųjų PPP leidžia privataus sektoriaus dalyvavimą
bendrų tikslų projektuose. Vis dėlto, reikia atkreipti dėmesį į pamokas iš tos patirties, kuri nebuvo teigiama ir
atsižvelgti į pavojus, kuriuos PPP sutartys galėtų sukurti. ETUC nori pabrėžti, kad aiškūs kriterijai turi būti
apibrėžti, būtent kriterijai, kaip panaudoti fondus palaikyti PPP. ETUC lieka kritiška dėl PPP tol, kol gyventojai
nėra įtraukti į infrastruktūrų ir paslaugų pasirinkimo procesą, kurį jie finansuoja ir naudoja kiekvieną dieną.
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3. SANGLAUDOS POLITIKOS DIREKTYVOS 2007-2013

Atsižvelgiant į anksčiau minėtą, ETUC stipriai palaiko komisijos siūlymą, kad, pagal naują postūmį, duotą
Lisabonos Strategijai augimui ir darbo vietoms, sanglaudos politika turi labiau koncentruotis į žinias, tyrimus
ir inovacijas, taip pat, kaip ir į žmogiškąjį kapitalą, todėl, norint tai pasiekti, bendras finansavimas šioms
veiklos sritims turi būti ženkliai padidintas.

ETUC palaiko komisijos pasiūlymą. Kad valstybės narės ir regionai turėtų siekti lygybės tarp vyrų ir moterų
tikslo visose programų ir projektų vystymo ir vykdymo stadijose.

Be to, ETUC nori pabrėžti, kad praeities patirtis parodė, kad bendruomenės iniciatyvos atlieka esminį vaidmenį
stiprinant Europos identitetą,ir teikiant eksperimentavimo ir partnerystės vystymo galimybes. ETUC laikosi
nuomonės, kad tarptautiniai ir inovaciniai bendruomenės iniciatyvų aspektai turi taip pat būti svarbūs.

Taigi, pabrėžiant komisijos siūlymų skatinti tiek lygias galimybes, tiek tarptautinį bendradarbiavimą svarbą,
ETUC kartoja savo norą išlaikyti bendruomenės iniciatyvą EQUAL, arba ją aiškiai integruoti į naująjį 2 Siekinį,
remiantis teigiamais rezultatais skatinant lygias vyrų ir moterų galimybes greitai besiplečiančioje darbo
rinkoje, ir kovojant su bet kokios rūšies diskriminacija.

ETUC remia komisijos pasiūlymą, kad programos dar finansuojamos ir sanglaudos politikos, turi nukreipti savo
išteklius į tris prioritetus, nustatytus specialiomis direktyvomis, formuojant valstybėms narėms ir regionams
planą juos naudoti pradedant tolimesnes nacionalines ir regionines programas.

Vis dėlto, ETUC reikalauja, kad komisija, kaip sutarčių gynėja, turėtų užtikrinti, kad valstybės narės ir regionai
įkurtų Nacionalinį strateginį dokumentą, kaip nacionalines ir regionines programas, remiantis reformuota
Lisabonos strategija. 

Be to, kalbant apie anksčiau minėtus dokumentus, ETUC susirūpinę pabrėžti šiuos punktus dėl ketverių
Strateginių direktyvų, pasiūlytų Komunikacijoje, kurios ateityje tarnaus kaip naudojimo struktūra valstybėms
narėms ir regionams.

1 DIREKTYVA. Europos ir jos regionų darymas patrauklesnėmis vietomis investuoti ir dirbti

ETUC palaiko komisijos siūlymą dėl Europos investicinio banko (EIB) vaidmens finansuojant sanglaudos poli-
tikos įgyvendinimą.

Visų pirma, ETUC siekia, kad infrastruktūros projektai integruotų “užimtumo” siekinį susiejant su žmogiškųjų
išteklių politika, turinčia gebėjimą numatyti į priekį. 

Transporto infrastruktūros projektai turi būti apibrėžti pagal Europos transporto politiką. ETUC todėl palaiko siūlymą,
kad Struktūrinių fondų pakartotinis finansavimas turi papildyti finansavimą iš Trans-European Networks biudžeto.

Nors sutinka su patrauklių verslo sąlygų užtikrinimo svarbumu, gerbiant darbuotojus, ETUC mano, kad nerei-
kia vien susitelkti ties pavieniais aukštos kvalifikacijos darbuotojais, bet reikia apimti visus darbuotojus.

ETUC, mano, kad investicijos, nukreiptos į gyvenamųjų namų energijos efektyvumą turi būti palaikomos, nes
jos tuo pat metu leidžia kurti darbo vietas, bendradarbiauti su tikslais mažinti šiltnamio efekto dujų išskyrimą
ir atsakyti į socialinius reikalavimus sumažinant namų energijos mokesčius. 

2 DIREKTYVA. Žinių ir naujovių gerinimas vystymuisi

ETUC kreipėsi į Europos Sąjungos Tarybą nustatyti naują direktyvą, siūlančią naują europinės plėtros inicia-
tyvą, kviečiant valstybes nares sudaryti nacionalinius atstatymo planus investuojant 3% savo BVP in į
Lisabonos strategijos prioritetus, tokius, kaip tyrimai, švietimas ir mokymai, aktyvi darbo rinkos politika, socia-
linis būstas, švarios technologijos ir atsinaujinantys energijos šaltiniai.

Tyrimai ir vystymas yra būtini Lisabonos strategijos pasisekimui. Aplinka ir potencialūs darbo šaltiniai taip pat
turėtų būti apsvarstyti.
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3 DIREKTYVA. Daugiau ir geresnių darbo vietų

ETUC remia komisijos pasiūlymą įgyvendinti užimtumo politiką, siekiančią visiško užimtumo, darbo kokybės ir
produktyvumo padidinimo ir socialinės bei teritorinės sanglaudos stiprinimo.

ETUC manymu, svarbu investuoti į žinias ir kokybiškas darbo vietas. ETUC nori pabrėžti, kad tikrasis Europos
progresas slypi ne ypatingai nesaugių darbo vietų mažinime, bet kokybiškų darbo vietų skaičiaus didinime.
ETUC taip pat atkreipia dėmesį į faktą, kad ketvirtis žmonių, esančių ant skurdo ribos turi darbą,tai reiškia,
kad daugiau darbo vietų ir didesnis augimas dar nebūtinai sumažina skurdo riziką.

Turi būti vystoma iškritusių iš darbo rinkos ir pažeidžiamų žmonių paramos politika , kas reiškia, kad reikia
imtis veiksmų, vedančių tiek pasroviui, tiek prieš srovę, ypač užimtumo skatinimo priemonėse.

Sanglaudos politika turi padėti sukurti išskirtinę Europos darbo rinką, ypač skatinant solidarumą tarp regionų
ir mobilumą. ETUC sutinka, kad EURES tinklas, kuriame ETUC turėjo svarbų vaidmenį nuo jo pradžios 1994,
is yra išskirtinis įrankis skatinant profesinį ir geografinį mobilumą drauge Europiniame ir nacionaliniame
lygmenyse.

ETUC nuomone, integruotas metodas, sujungtas su numatymo strategijos įgyvendinimu,reikalauja pozityviai
atsakyti į demografinio pokyčio iššūkius. Tai turi apimti platesnį veiksmų, politikos ir veikėjų spektrą. 

Aktyvi ir įtraukianti darbo rinkos politika, nukreipta į jaunus žmones ir vyresnius darbuotojus turi būti apibrėžta
artimai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. Tai tuo pačiu reikalauja, kad geresnė politika būtų
apibrėžta visam darbo pasauliui,kas turi būti susieta su visą gyvenimą trunkančiu mokymusi. Tai reiškia
aktyvią jaunimo politiką, pritraukiančią jaunus žmones į darbo rinką, taip pat ir laisvą politiką, leidžiančią
vyresniems darbuotojams palengva, bet aktyviai mažinti savo karjeros apimtis. 

ETUC mano, kad reikia imtis veiksmų pagerinti jaunų darbuotojų įdarbinimą, kovojant su darbo nesaugumu.
Šie veiksmai turi apimti saugesnių darbo vietų jaunimui skatinimą, pagerinant sveikatingumo ir saugumo lygį
ir vienodą prieigą prie socialinių garantijų, siekiant užkirsti kelią jaunimo pasitraukimui į neoficialią, šešėlinę
ekonomiką.

Turėtų būti išvystyta teigiamų veiksmų programa pakelti dalyvavimo darbo rinkoje lygį ir sukurti tinkamas
sąlygas vyresniam žmogui toliau dirbti, kol pasieks pensinį amžių.
ETUC taip pat laikosi nuomonės, kad imigracija tėra tik dalinis Europos demografinių problemų sprendimo
būdas. Pagrindinis siekis turi būti vystyti veiksmingesnę imigracijos politiką, nukreiptą labiau į reguliavimą nei
į imigracijos vengimą,taip pat užsitikrinti, kad Europos žmonės šią politiką palaikys. 

Kalbant apie ekonominį restruktūrizavimą, ETUC palaiko komisijos pasiūlymą įsteigti nuolatines stebėjimo
sistemas, įtraukiant socialinius partnerius, verslą ir vietinę valdžią, kurių užduotis būtų stebėti ekonominius ir
socialinius pokyčius, regioniniame ir vietiniame lygmenyse,ir sekti pagal ateities ekonomines ir darbo rinkos
tendencijas.

ETUC mano, kad turėtų būti pridėta užimtumo politikos direktyva, valstybes nares užtikrinti, kad bet koks
darbuotojas, atleistas iš darbo turėtų visas teises grįžti į darbo rinką (perkvalifikuojant, profesiniu orienta-
vimu,įdarbinimo agentūromis). Be to, svarbu sudėlioti visus veiksmus “socialiniam akompanavimui”, tokiam,
kaip “ankstyvas išėjimas į pensiją”, vyriausiesiems darbuotojams, ir tiems, kurie nebegali pasinaudoti reinteg-
racija. Taip pat, per reintegracijos periodą turi būti numatytos socialinės ir užmokesčio garantijos šiems
darbuotojams, būtent pajamų išlaikymo garantijos, taip pat socialinės garantijos (priėjimas prie sveikatos
sistemos, pensija). Struktūriniai fondai turėtų remti kolektyvinių derybų sutarčių išvadas,įtvirtinančias šias
teises ir garantijas.

Galiausiai, ETUC palaiko komisijos siūlymą pagerinti ilgalaikes sveikatos lengvatas ir sveikatos infrastruktūrą,
kas ES piliečiams yra pirmaeilės svarbos dalykai, tuo pat metu pabrėžiant, kad reikia nepamiršti, jog valstybių
narių finansavimo sistemos yra skirtingos.
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4 DIREKTYVA. Atsižvelgimas į sanglaudos politikos teritorinį matmenį

ETUC palaiko komisijos pasiūlymą, kad valstybės narės ir regionai turi atsižvelgti į specifinius savo teritorinius
poreikius, vystant savo programas, pabrėžiant tai, kad tai turi būti daroma, ne vien tam, kad būtų užkirstas
kelias nelygiai regioninei plėtrai, bet kad su tuo būtų ir kovojama. Tai dar svarbiau dėl to, kadangi komisijos
ataskaitos rodo, kad, nepaisant rezultatais išreikšto progreso, ypač mažiausiai klestinčiuose regionuose, tikrai
sanglauda dar toli nuo tikrovės, ir kad kai kuriose šalyse atskirtis tarp tam tikrų regionų iš ties dar padidėjo.

Skirtingas problemų vertinimas turi būti, kalbant apie specifines urbanistines vietoves ir kaimo rajonus.
Kalbant apie kaimo regionus, ETUC pritaria komisijos požiūriui, kad sanglaudos politika turi būti apribota ten,
kur vykdomi papildomi veiksmai, remiami naujojo Kaimo plėtros fondo (Europos žemės ūkio fondas kaimo
plėtrai - EAFRD).

Kaip minėta anksčiau, ETUC džiaugiasi faktu, kad, patirties, įgytos su esama INTERREG iniciatyva pagrindu,
Komisija pasiūlė sukurti naują Siekinį skatinti subalansuotą ir harmoningą sąjungos teritorijos integraciją,
skatinant bendradarbiavimą tarp įvairių jos dalių svarstant tarptautinius, daugiašalius ir tarpregioninius
bendruomeninės svarbos klausimus. 

Iš tiesų, tarpvalstybinis, daugiašalis ir tarpregioninis bendradarbiavimas ir įsitraukimas turi būti sustiprinti.
Profesinių sąjungų teigiama veiksmų vykdytų 40 Tarpregioninių profesinių sąjungų tarybose (ITUC) patirtis,
įskaitant ir regionus, besiribojančius su naujomis valstybėmis narėmis, parodė, kad tai tinkamas kelias.

Kalbant apie tarpvalstybinį bendradarbiavimą, ETUC palaiko ir specialiai pabrėžia šiuos komisijos pasiūlymus:

■ Sujungti tarpvalstybinę darbo rinką.
■ Prisidėti prie ekonominės ir socialinės integracijos.
■ Susitelkti į pasienio regionų konkurentiškumo stiprinimą.

ETUC manymu, ES turėtų skirti ypatingą dėmesį retai apgyvendintiems, nuošaliems regionams, esantiems ant
kritinio gyventojų sumažėjimo ribos, stiprinant tiek jų patrauklumą, tiek ir konkurencingumą. 

Maža to, po plėtros ES sienos pasikeitė, taip pat išplečiant struktūrines problemas tolimesniems regionams.
ETUC mano, specialus dėmesys turi būti skiriamas ir šiems regionams, optimizuojant Naujosios kaimynystės
instrumento panaudojimą, neapleidžiant pastangų taip pat palaikyti ir buvusius pasienio regionus, jau esan-
čius ES viduje.

4. FINANSINIAI IŠTEKLIAI

ETUC nori pakartoti jau žinomą faktą, kad dabartinis sąjungos biudžeto išteklių investicijų lygmuo yra gana
kuklus, palyginus su pasiektais teigiamais rezultatais, ypač atsižvelgiant į pagerintą situaciją mažiau palan-
kiuose regionuose ir tikrą sanglaudos pradžią.

Turint galvoje valstybių narių ambicijas ES, atsižvelgus į plėtros ir reformuotos Lisabonos strategijos tikslus,
ištekliai negali būti išlaikomi pagal dabartinį lygį.

ETUC taip pat kartoja, kad norint užsitikrinti sėkmę, dabartinės pastangos kelti užimtumą, konkurencingumą
ir stabilų mažiau išsivysčiusių regionų vystymą turi būti sustiprintos.

Žvelgiant pagal komisijos pasiūlytą limitą (1.24%), paremtą finansine 2007-2013 periodo perspektyva, ETUC
mano, kad 0.41% skirtų sanglaudos politikai nepakanka, kad būtų pasiekti ambicingi ES tikslai, užsibrėžti
norint tęsti Europos kūrimą.
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1. ĮŽANGA

Remiantis 159 Sutarties straipsniu, kiekvienus trejus metus komisija įvertina sanglaudos statusąir kitų pilitikų indėlį.

Antroji ataskaita (2001) sukėlė debatus apie sanglaudos politiką po plėtros. Trečioji ataskaita (2004 vasaris)
pasinaudojo šių debatų išvadomis kaip pagrindu pristatant komisijos siūlymus reformuotai sanglaudos politi-
kai 2006 metams, ir 2004 m. liepos 14 komisija priėmė siūlymą naujoms Struktūrinių fondų taisyklėms 2007-
20134 periodui.

ETUC pirmasis indėlis į debatus ekonominės ir sanglaudos politikos ateitį išsiplėtusioje Europos sąjungoje,
patvirtintas Vykdomajame komitete lapkričio 19-20 20025 m., pabrėžė bendruomenės struktūrinės politikos
stiprinimą išsiplėtusioje Europoje tiek, kiek sanglaudos ir solidarumo principai are apibrėžia Sutartyje ir išski-
ria du svarbiausius įrankius tautų ir teritorijų integracijai.

ETUC plėtra pirmų pirmiausia – unikali ir pirmoji galimybė suvienyti Europos žmones pagal esminius demok-
ratijos pagrindus. Tai užtikrina taiką ir politinį stabilumą Europoje ir prisideda prie ekonominio ir socialinio
progreso ir prie gyvenimo bei darbo sąlygų pagerinimo. Greta Europos suvienijimo, plėtra taip pat leidžia išsi-
plėsti Europos darbo rinkai ir vidinei rinkai, didinant bendrą gamybos ir vartojimo lygį naujose narėse,ir vystant
naujus produktus ir paslaugas, konkurencingus pasaulinėje rinkoje.

Tai atstovauja beprecedentį politinį, ekonominį ir socialinį iššūkį, atnešiantį naudos visai Europos sąjungai. Vis
dėlto, kitaip, nei ankstesnės plėtros, ši sukėlė ekonominės atskirties padidėjimą, sukėlė geografinių pokyčių
poslinkį į rytus, ir užimtumo situaciją padarė dar sudėtingesnę.

Be to, ES susirūpinusi dėl keleto kitų didelių iššūkių, įvardintų nesenuose Europos viršūnių susitikimuose,
kurie taip pat reikalauja jungtinių, koordinuotų veiksmų ir atsako.

ES ateities sanglaudos politika turi prisidėti atsakant į šiuos iššūkius, ir tai darant prisidėti mažinant esamus
skirtumus tarp regionų ir siekti visuomenės pilno užimtumo, lygių galimybių, įtraukimo ir socialinės sanglau-
dos, o plačiau kalbant, Europos socialinio modelio.

Tam pasiekti, reforma visapusiškai turi garantuoti didesnį vienas kito papildymą tarp sąjungos struktūrinės
politikos ir kitų bendruomenės politikos sričių, tuo tarpu taip pat užtikrinant, kad visos ES politikos prisiimtų
svarbius ekonominės ir socialinės sanglaudos aspektus ir poreikį skatinti kokybišką užimtumą.Be to, kalbant
apie bendruomenės politikos koordinavimą, be galo svarbu yra koordinuoti mokesčių politiką, kad būtų
išvengta bet ko socialinio ir apmokestinimo dempingo.

Šiuo atžvilgiu, ETUC atvirai palaiko, kad Lisabonos ir Geteborgo Darbotvarkės, pasiūlytame bendrame
reguliavime, kurį pristatė Komisija, būtų laikomos ypatingai svarbiomis. Be viso to, ETUC mano, kad
sanglaudos politika turi integruoti Lisabonos ir Geteborgo tikslus ir tapti esmine jų vykdymo terpe
nacionalinių plėtros programų pagalba.

ETUC SIŪLYMAI: NUJA ES SANGLAUDOS
POLITIKOS STRUKTŪRA PO 2006 METŲ
REZOLIUCIJA, PRIIMTA ETUC VYKDOMOJO KOMITETO, SUSITIKIME, 
VYKUSIAME BRIUSELYJE SPALIO 13-14,  2004 M.

4 http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/newregl0713_en.htm 
6 http://www.etuc.org/a/1637?var_recherche=%20economic%20and%20social%20cohesion%20policy%20in%20the%20enlarg
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2. PAGRINDINIAI REFORMOS ELEMENTAI

2.1. Koncentravimasis į trejus bendruomenės tikslus

Kalbant apie veiksmų programas, ETUC ypatingai palaiko komisijos veiksmus turėti baigtinį pagrindinių temų
sąrašą; būtent, inovacijas ir žinių ekonomiką, aplinką ir pavojaus prevenciją, prieinamumą ir bendro ekonomi-
nio intereso tarnybas, tuo tarpu apibrėžiant, kad šitos temos turi sietis su darbo vietų kūrimu ir regionine
plėtra.

Taip pat, pagal susitarimus, išdėstytus apačioje, ETUC pritaria susitelkimui prioritetinių temų įgyvendinimui
pagal tris pagrindines sąvokas: sanglaudą, regioninį konkurencingumą ir užimtumą ir Europos teritorinį
bendradarbiavimą.

2.1.1. Sanglauda

ETUC mano, kad mažiausiai išsivystę išsiplėtusios sąjungos regionai, nesiekiantys bendruomenės vidurkio,
turi likti prioritetu, kaip nurodoma komisijos siūlyme. ETUC taip pat teigia, kad šis siekinys pirmiausiai siesis
si regionais, kurių BVP yra mažiau 75 % bendruomenės vidurkio.

Be to, ETUC palaiko siūlymą suteikti laikiną pagalbą regionams su bendruoju vidaus produktu žemesniu 75 %
vidurkio, apskaičiuoto 15 šalių Europos Sąjungoje  (įvardijant kaip "statistinę plėtros pasekmę") ir kurie
"staiga" netapo turtingi. Taip pat, laikina, pereinamoji pagalba turi būti skirta šalims, gaunančioms išteklių ir
iš Sanglaudos fondo, kurios taip pat bus paveiktos “statistinės plėtros pasekmės”.

Tačiau ETUC išreiškia pakartotinį susirūpinimą išvengti dvigubo pagreičio sanglaudos politikos, net jei ir pripa-
žįstame, kad tam tikri prioritetai gali skirtis pagal tai, ar jie apima labiausiai socialiai atsilikusius ES 15 senųjų
šalių regionus, ar naujų valstybių narių.

Tuo tarpu, infrastruktūros vystymas padarė pažangą ES 15 senųjų šalių, tokio atvejo nebuvo naujose
Valstybėse narėse. Net vengiant palaikymo priemonių skilimo pavojaus, turi būti surastas balansas tarp inves-
ticijų į infrastruktūrą ir investicijų žmogiškųjų išteklių naudai. Tuo pat metu infrastruktūrų projektai įjungti
užimtumo siekinį ir būti susieti su žmogiškųjų išteklių politika, įskaitant numatymo į priekį gebėjimą.

2.1.2. Regioninis konkurencingumas ir užimtumas: pokyčių numatymas ir skatinimasn

Yra aišku, kad struktūrinių problemų nuolatinis buvimas, nelauktos nelaimės, pramoninio pertvarkymo, ar
ekonominio diversifikavimo procesai, ir kompanijų susijungimai kai kuriuose ES regionuose, reikalauja ilgalai-
kio paramos teikimo šioms sritims.

ETUC mano, kad dabartiniame programavime 2 Siekinys gali iš tiesų kelti sunkumų įgyvendinimo stadijoje. Jis
labai sudėtingas, nepakankamai lankstus, ir tik riboti, dažnai nepatikimi, statistiniai duomenys yra prieinami. 

Kadangi dabartiniai 2 ir 3 siekiniai yra sujungti naujoje sąvokoje “regioninis konkurencingumas ir užimtumas”,
regioninės plėtros socialinė dimensija turi būti aiškiai apibrėžta. Taip pat, labai svarbu, kad valstybės narės iš
tiesų susietų savo Nacionalinius užimtumo ir Nacionalinius įtraukimo veiksmų planus.

ETUC palaiko dvejopą metodą, pasiūlytą komisijos, užtikrinantį abiejų minėtų dalių tikrą įgyvenimą visose vals-
tybėse narėse. Pirma, kad regioninės plėtros programos padėtų regionams numatyti ir skatinti ekonominius
pokyčius, stiprinti jų konkurentiškumą ir patrauklumą; ir antra, kad programos, apibrėžtos atitinkamu teritori-
niu lygmeniu, turėtų padėti žmonėms pasiruošti ir prisitaikyti prie ekonominių pokyčių.

Vis dėlto, kalbant apie regionų tinkamumą, nors ir tiesa, kad valstybės narės, glaudžiai bendradarbiaudamos
su regionais, geriausiai gali žinoti kuriems labiausiai reikia paramos, manome, kad svarbu pakartoti, jog
Struktūriniai fondai yra bendruomenės politika, kurios išraiška paremta bendrais pagrindiniais siekiniais ir
principais, ir kad šis susitarimas yra sudarytas tam, kad užkirstų kelią potencialiai šios politikos tėkmei į
pakartotinę nacionalizaciją. Turint tai galvoje, labai svarbu, viena vertus, apibrėžti objektyvius tinkamumo
kriterijus ir antra, garantuoti sąsajas ir optimalų balansą tarp trijų suinteresuotų lygmenų (Europinio, naciona-
linio ir regioninio).
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2.1.3. Europos teritorinis bendradarbiavimas

ETUC palaiko faktą, kad, remiantis patirtimi, gauta iš esamos INTERREG iniciatyvos, komisija siūlo sukurti
naują Tikslą, siekiantį tęsti subalansuotą, ir harmoningą sąjungos teritorijos integraciją remiant bendradarbia-
vimą tarp įvairių jos dalių, sprendžiant bendruomeninės svarbos klausimus tarptautiniu, tranzitiniu ir tarpre-
gioniniu lygmeniu.

Bendradarbiavimo ir paramos priemonės šiuose trijuose lygmenyse taip pat turi būti stiprinamos. Sąjungos
teigiama patirtis, susijusi su veiksmais, vykdytais 41 Tarpregioninių profesinių sąjungų tarybų (ITUCs), įskai-
tant pasienio su naujomis narėmis regionus, rodo kad tai yra tinkamas kelias.

Maža to, po plėtros ES išorinės sienos pasikeitė, drauge nustumdamos ir struktūrines problemas tolyn į naujus
regionus. Todėl ETUC mano, kad išskirtinis dėmesys turi būti skiriamas šiems regionams, optimizuojant
Naujosios kaimynystės instrumento panaudojimą, nemažinant pastangų, jau anksčiau dėtų į buvusius pasie-
nio regionus, dabar jau esančius ES viduje. 

2.2 Atsižvelgimas į specifines teritorines savybes

ETUC mano, kad nuošaliausi regionai ir retai apgyvendintos pakraštinės vietovės, kurioms kyla rizika tapti
apleistomis, nusipelno išskirtinio dėmesio iš Europos Sąjungos pusės, kuris susidėtų iš jų patrauklumo ir jų
konkurentiškumo didinimo.

Greta šių aspektų, ETUC remia komisijos specifinio lėšų paskyrimo pasiūlymą, sukurtą kompensuoti tam
tikrus apribojimus, patirtus tolimiausių sričių,  kaip Sanglaudos tikslo dalį.

Tuo labiau kad, kaip tik taip komisija ir siūlo, yra svarbu, kad bet koks išteklių paskyrimas "regioninio konku-
rentiškumo ir užimtumo" tikslui atsižvelgtų į specifines prieinamumo ir atstumo nuo pagrindinių rinkų proble-
mas, su kuriomis susiduria dauguma salų, kalnuotų ir netankiai apgyvendintų regionų.

Bet kuriuo atveju, tinkamumo kriterijai turi būti aiškiai apibrėžti.

2.3 Supaprastinimas: "stipresnė pristatymo sistema "

ETUC palaiko strateginį metodą, pasiūlytą Komisijos, konkrečiau, kasmetinio strateginio dialogo su Europos
įstaigomis įkūrimą, kad būtų nagrinėjamas strateginių prioritetų ir gautų rezultatų progresas. Galint prisidėti,
ETUC mano, kad Europos socialiniai partneriai turi būti konsultuojami dėl visaapimančio strateginio doku-
mento sanglaudos politikai. Tuo labiau kad, nacionaliniame lygmenyje, socialiniai partneriai turėtų iš tiesų būti
konsultuojami apie Nacionalinį strategijos dokumentą, sudarytą valstybių narių.

Faktas tai, kad didžioji reformos dalis apima pristatymo sistemos supaprastinimą.

Visų pirma, ETUC palaiko komisijos pasiūlymą išlaikyti pagrindinius bendruomenės struktūrinės politikos prin-
cipus po 2006, būtent koncentraciją, programavimą, papildomai ir partnerystę.

ETUC taip pat mano, kad procedūros ir programos turi būti toliau supaprastinamos ir racionalizuotos, nors
reikia pasirūpinti, kad būtų įsitikinta, jog tai neveikia palaikymo priemonių kokybės.

Panašiai, ETUC gali palaikyti komisijos pasiūlymą, nukreiptą į didesnę decentralizaciją, skiriant daugiau
pareigų valstybėms narėms ir regionams, tuo tarpu išlaikant finansinį griežtumą, kuris leidžia komisijai garan-
tuoti pastovumą Europos politikoje ir tiksluose ir sąsajas tarp Europos, nacionalinių ir regioninių lygmenų, kad
būtų išvengta bet kokio skirtumų tarp valstybių narių ir jų viduje, pavojaus.

Galiausiai, jei pasiūlyta “vieno Fondo sistema” gali supaprastinti pristatymo tvarką, būtina užtikrinti visapu-
sišką vaizdą ir fondų lygiagretumą, būtent tam kad būtų išvengta prasilenkiančio fondų naudojimo tam pačiam
tikslui. Maža to, pastangos, dedamos į integruotą fondų įgyvendinimą turi būti tęsiamos.
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2.4. Bendruomenės iniciatyvos

Praeities patirtis rodo, kad bendruomenės iniciatyvos atlieka svarbų vaidmenį remiant Europos tapatumą,
eksperimentavimo galimybėmis ir partnerystės vystymu. Be to, ETUC aspektus, susietus su daugiašaliu ir
novatorišku šitų iniciatyvų charakteriu laiko vienodai svarbiais.

Todėl, kol Komisijos pasiūlymų svarbumo akcentai nukreipti į lygių galimybių ir daugiašalio bendradarbiavimo
užtikrinimą, ETUC nori kad atsirastų bendruomenės iniciatyva EQUAL, palaikoma ar aiškiai įtraukta naujame
2 Tiksle, atsižvelgiant į teigiamus rezultatus, pasiektus skatinant lygias kiekvieno galimybes darbo rinkoje, kas
atnešė ir radikalių permainų ir pastangoms kovoti su visomis diskriminacijos formomis.

2.5. Partnerystės principas

ETUC įsitikinę, kad partnerystės principas yra esminis principas užtikrinant sėkmingą struktūrinio fondo siekių
įgyvendinimą. Turi būti siekiama aukštos kokybės partnerystės, apimant socialinius partnerius kiekvienoje
fondų intervencijos stadijoje.

Sekant šiomis linijomis, ETUC norėtų išvysti būsimas struktūrinių fondų taisykles aiškiai išdėstant partnerys-
tės principą, užuot pasitikint nacionalinėmis taisyklėmis ir praktikomis, kaip kadangi komisija dar kartą pasiūlė
daryti.

Kalbant apie kontrolės komiteto sudėtį, ETUC palaiko komisijos pasiūlymą, kad socialiniai partneriai būti įtraukiami.

Panašiai, kaip Europos socialinis fondas, ETUC palaiko komisijos pasiūlymą, kad pagal Sanglaudos siekinį,
bent jau 2 % ESF išteklių turi būti paskirti veiksmų vykdomų kartu su socialiniais partneriais pajėgumų vysty-
mui. Tuo pat metu, ETUC primygtinai reikalauja, kad būtų aiški nuoroda į socialinį dialogą pagal Komisijos
komunikacijos "Partnerystė pokyčiams išsiplėtusioje Europoje - Europos socialinio dialogo didinimas" (COM
(2004) 557).

Vis dėlto, ETUC nesidžiaugia faktu, kad komisijos pasiūlyme Europos socialinis fondas yra vienintelis fondas,
priklausantis nuo socialinių partnerių aktyvaus alyvavimo Europos komitete. ETUC nujaučia, kad toks dalyva-
vimas sudaro svarbią pridėtinę vertę. Todėl svarbu, kad toks pat dalyvavimas vyktų ir kur kiti struktūriniai
fondai yra suinteresuoti Europos ir nacionaliniuose lygmenyse.

Panašiai, ETUC mano, kad ateityje kasmetiniai susitikimai tarp Europos komisijos ir socialinių partnerių turės
surengti tikrą konsultaciją ir primygtinai reikalauja, kad būtų įkurti kiti debatų forumai su valstybėmis narėmis
ir komisija.

Socialiniai partneriai turi turėti prieigą prie techninės pagalbos, kad sustiprintų savo galias, konkrečiai, vals-
tybėse narėse, tam, kad tai padėtų  jiems lengviau dalyvauti vadovavime ir projektų, finansuotų struktūrinių
fondų, išpildyme.

3. FINANSINIAI IŠTEKLIAI

Faktas, kad dabartinis sąjungos biudžeto investicijų lygis yra pakankamai kuklus, palyginus su pasiektais
teigiamais rezultatais, ypač kalbant apie mažiau sėkmingų regionų ir tikrą sanglaudos pradžios situacijos
pagerinimą.

Be to, turint galvoje valstybių narių ambicijas ES, palyginti su plėtros ir Lisabonos bei Geteborgo strategijų
tikslais, išteklių lygmuo negali būti laikomas dabartiniame lygyje.

Todėl, ETUC nujaučia, kad, jei pasisekimas turi būti garantuotas, pastangos dedamos skatinant plėtrą, darbą,
konkurentiškumą ir mažiau išvystytų regionų stabilų vystymą, turi būti sustiprintos.

Žvelgiant į limitą, pasiūlytą Komisijos (1.24 %) finansinėje perspektyvoje 2007-2013 periodui, ETUC nujaučia,
kad 0.41 % finansų, paskirtų sanglaudos politikai, yra neadekvatūs, jei ES siekia turi įgyvendinti ambicingus
tikslus, pasiūlytus tebevykstančiame Europos formavimo procese.
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■ Pagrindinės ESF charakteristikos 2007-2013
■ ESF misija
■ Paraiškų apimtis
■ Programavimo įrankiai
■ Koks profesinių sąjungų vaidmuo?

EUROPOS SOCIALINIS FONDAS 2007-2013

Pagrindinės charakteristikos
■ Didesnė integracija su Europos prioritetais užimtumo ir socialinio įtraukimo srityse
■ Didesnė integracija su FEDER tikslais
Novatoriškų veiksmų ir daugiašalio bendradarbiavimo palaikymas

Profesinių sąjungų požiūriu, ESF turi būti panaudotas bendroje veikloje su:
1) Visą gyvenimą trunkančio mokymosi programa 2007-2013
2) 7-ąja R ir D programa
3) Nacionalinėmis, vietinėmis ir regioninėmis Europos politikomis

ESF MISIJA

a) Stiprinti ekonominę ir socialinę sanglaudą skatinant užimtumą ir įsidarbinimo galimybes (kokybę ir kiekybę)
a) Pilną užimtumą
b) Darbo kokybę ir produktyvumą
c) Socialinį įtraukimą
d) Nacionalinės, regioninės ir vietinės atskirties mažinimą darbo srityje 

Užimtumo politikos direktyvos 2005-2008
Žiūrėkite

“Švietimo ir mokymo 2010” tikslai

UŽIMTUMO POLITIKOS GAIRĖS 2005-2008 IR ESF

n°17 Sukurti įdarbinimo politiką, nukreiptą siekti pilno užimtumo, darbo produktyvumo ir kokybės pageri-
nimo ir skatinti teritorinę ir socialinę sanglaudą

n°18 Skatinti platų požiūrį į amžių darbe
n°19 Užtikrinti, kad darbo rinkos skatintų įterpimą, padaryti darbo vietas patrauklesnes, taip pat ir finansi-

škai patrauklaus darbo ieškotojams, apimant neturtingas ir bedarbių gyventojų grupes
n°20 Pagerinti reagavimą į darbo rinkos poreikius

PROFESINĖS SĄJUNGOS IR EUROPOS
SOCIALINIS FONDAS 2007-2013
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n°21 Skatinti lankstumą, suderinant su darbo užtikrinimu ir sumažinti darbo rinkos pasidalijimą, atsižvel-
giant į socialinių partnerių vaidmenį

n°22 Užtikrinti darbinių sąnaudų kitimą ir įvesti darbo užmokesčio fiksavimo mechanizmus, didinančius
užimtumą

n°23 Padidinti ir pagerinti investicijas į žmogiškąjį kapitalą
n°24 Pritaikyti mokymo ir švietimo sistemas prie naujų įgūdžių ir gabumų  poreikių. 

ŠVIETIMO IR MOKYMO 2010 TIKSLAI

KIEKYBINIAI TIKSLAI
Sumažinti ankstyvą mokyklos metimo lygį mažiausiai 10%
15% padidinti studentų, stojančių į matematikos, mokslo ir technologijų specialybes kiekį
Iki 85% padidinti jaunų žmonių iki 22 m., įgijusių mažiausiai vidurinį išsilavinimą kiekį
20% sumažinti moksleivių, su žinių lygiu, žemesniu nei 1 lygio PISA skaitymo standartai, skaičių
Iki 12.5% padidinti žmonių dalies nuo 25 iki 64 dalyvavusių švietime ir 4 savaičių mokymo programose, vyku-

siose prieš apžvalgą

“POLITINIAI” TIKSLAI
•Sudaryti ir išbandyti Europos sertifikavimo struktūrą, sukurtą pagal studijų rezultatus Sudaryti ir išbandyti

studijų kreditų sistemą
•Padidinti Europos tinklo bendradarbiavimą kokybės srityje, siekiant užtikrinti kokybę švietime ir profesi-

niame mokyme.
•Skatinti naudojimąsi Europass

ESF PARAIŠKŲ APIMTIS 2007-2013

Išreiškiant sanglaudos ir konkurentiškumo tikslais
a) Darbuotojų ir kompanijų prisitaikomumas

1) Visą gyvenimą trunkantis mokymasis, prieiga prie mokymų, konkrečiai, žemos kvalifikacijos ir vyre-
sniems darbuotojams, kvalifikacijų ir įgūdžių vystymas, informacinių technologijų palaikymas

2) Naujų darbo organizavimo, sveikatos ir saugumo, profesinių poreikių identifikavimo (įskaitant ir per lavi-
nimo pertvarkymą) metodų palaikymas

b) Pagerinta prieiga prie darbo
1) Sustiprinti įdarbinimo tarnybas
2) Aktyvūs ir preventyvūs veiksmai identifikuoti poreikius:mokymai pagal individualius poreikius, darbo

ieškojimas, verslo kūrimas, vyresnių darbuotojų, darbingo amžiaus balansas
3) Veiksmai, gerinti prieinamumą prie darbo, ilgalaikio įdarbinimo, ir dirbančių moterų, patiriančių diskrimi-

naciją ir nevienodą darbo apmokėjimą situaciją
4) Veiksmai skatinti emigrantų dalyvavimą darbo rinkoje ir jų integraciją, taip gerinant darbuotojų mobi-

lumą. 

c) Socialinis įtraukimas ir kova su diskriminacija
1) Integracijos programa neturtingų grupių užimtumui, išsilavinimui ir mokymams
2) Kovoti su diskriminacija darbo rinkoje 

d) Žmogiškasis kapitalas
1) Švietimo ir mokymo sistemų reformos (įsidarbinimo galimybės, prisitaikymas prie darbo rinkos poreikių,

inovacijos)
2) Bendradarbiavimas tarp aukštojo mokslo įstaigų, tyrimų ir technologijų centrų, bei kompanijų

e) Partnerystė ir susitarimai tarp socialinių partnerių ir nevyriausybinių organizacijų nacionaliniu,
regioniniu, vietiniu ir tarptautiniu lygiu.
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ESF PARAIŠKŲ APIMTIS 2007-2013

Vien sanglaudos tikslui

a) Investavimas į žmogiškąjį kapitalą
1) Švietimo ir mokymo sistemų reformavimas žinių visuomenei ir visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi

(VGTM)
2) dalyvavimo švietime ir VGTM sustiprinimas  (iškritimų iš mokyklos, lytinės diskriminacijos mažinimas,

kokybės kėlimas)
3) Žmogiškasis kapitalas tyrimuose ir technologijose (universitetai ir tyrėjai)

b) Sustiprinti valdžios organų, socialinių partnerių ir nevyriausybinių organizacijų gebėjimus ir efek-
tyvumą, norint užtikrinti gerą valdymą
1) Studijos, statistika ir ekspertizės siekiant pagerinti politikos ir programų kūrimą, kontroliavimą ir verti-

nimą
2) Specifinis atitinkamų valdžios organų, socialinių partnerių ir nevyriausybinių organizacijų personalo

mokymas.

1: valdžia, atsakinga už kiekvienos veiksmų programos valdymą, turi paskatinti atitinkamą socialinių partne-
rių dalyvavimą ESF finansuotuose veiksmuose

2: ESF reglamento straipsnis 5p3: atitinkama ESF išteklių apimtis yra paskiriama socialinių partnerių galių
vystymui (mokymai, sistemizavimas, socialinis dialogas, ypač darbuotojų ir kompanijų adaptacijai)

3: ESF gali palaikyti daugiašalius ir tarpregioninius veiksmus (dalinimasis informacija, gera patirtimi, ir t.t.)

FONDŲ PROGRAMAVIMO ĮRANKIAI

1) Bendruomenė strateginiai nurodymai, skatinantys sanglaudą
2) Nacionaliniai strategijos dokumentai  (bendras fondų tikslų supratimas ir strategija)
3) Valstybės narės regionų veiksmų programos

ESF 2007-2013 – KOKS YRA PROFESINIŲ SĄJUNGŲ VAIDMUO?

1) Sutelkti profesinių sąjungų tikslus, siejančiųs ESF misijų paraišką (sektoriniuose ir tarpsektoriniuose)
daugiašaliuose, nacionaliniuose, regioniniuose ir vietiniuose lygmenyse

2) Naudotis pasikeitimo forumais ir ESF siūlomomis galimybėmis
3) Garantuoti plačią žinių sklaidą (mokymai/informavimas) tarp profesinių sąjungų ir darbuotojų

1)Sutelkti tikslus, siejančius ESF misijų paraiškasS 

•Prieigą prie švietimo ir visą gyvenimą trunkančio mokymosi
•Investicijas
•Darbo ir mokymų laiko organizavimą
•Profesinio ir kitų mokymų poreikio analizes
•Įgūdžių pripažinimą ir patvirtinimą
•Švietimo ir mokymo inovacijas
•Sąsajas su darbo pasauliu (stažuotės, gamybiniai mokymai)
•Lygias galimybes

- Socialinį dialogą
- Plačią partnerystę, konkrečiai, vietiniu lygiu
- Derybas dėl mokymų
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2) Iš pasikeitimo forumų ir ESF teikiamų galimybių turėti naudą

a) Stebėjimo komitetai
- Pasiruošimas
- Veiksmų programų įgyvendinimas
- Įvykdymas (pagal nacionalinius standartus)
- Įvertinimas

b) ESF reglamento straipsnis 5.3

3) Skleiskite žinias tarp profesinių sąjungų

• Bendra veikla tarp skirtingų skyrių
• ICT panaudojimas
• Mėginti įtraukti struktūrinių fondų modulį 2007-2013 į esamas (“standartines”) profesinių sąjungų

mokymo programas
• Sustiprinti potencialą daugiašaliams veiksmams, pasitelkiant CES/ETUI-REHS tinklus

PAGALBINĖS PUBLIKACIJOS, SU KURIOMIS PRIIMANTYS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ
SPRENDIMUS TURĖTŲ SUSIPAŽINTI

•Bendruomenės strateginiai nurodymai sanglaudos palaikymui 2007-2013
• Užimtumo politikos gairės 2005-2008
• 2007-2013 ESF reguliavimo nuostatai 
• Nacionalinė strateginė struktūra (santrauka) 2007-2013
• Nacionalinis ar regioninis veiksmų programos
• Kiti nacionaliniai, regioniniai ir vietiniai programavimo dokumentai (pvz. sutartys)

Roberto Pettenello
CGIL, Italija
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Dominique Be
DG Employment, Europos komisija
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EFS: http://ec.europa.eu/employment_social/esf/

EUIS: http://www.etui-rehs.org/education/EU-Information-Service

Progresas: http://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_en.htm

NAUDINGOS INTERNETO SVETAINĖS






