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PASIŪLYMAI 

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl 

rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. atkreipia dėmesį į tai, kokia svarbi yra sanglaudos politika – pagrindinė Sąjungos 

investicijų politika, nes ją įgyvendinant padedama mažinti ekonominius, socialinius ir 

teritorinius skirtumus tarp ES regionų ir juose ir užkirsti kelią tam, kad teritorijos būtų 

paliktos nuošalyje, skatinamas pažangus, tvarus ir įtraukus ekonomikos augimas, 

kuriamos naujos darbo vietos ir kovojama su nedarbu, didinamas MVĮ 

konkurencingumas ir galimybės patekti į pasaulio rinkas ir skatinamos inovacijos 

miesto bei kaimo vietovėse, ir ragina vietos ir regionų valdžios institucijas pereiti prie 

taršos anglies dioksidu nedidinančios ekonomikos; pažymi, kad kiekvienas euras, 

investuotas į sanglaudos politiką, užtikrina 174 proc. investicijų grąžą1 ir kad mažesnės 

investicijos reikštų lėtesnį augimą ir mažiau darbo vietų piliečiams; pabrėžia, kad 

sanglaudos politika naudinga visoms valstybėms narėms; ragina, kad sanglaudos fondai 

ir toliau būtų pagrindinė Europos Sąjungos investicijų politikos priemonė ir kad jiems 

skirtos lėšos atitiktų plataus užmojo sanglaudos politikos tikslus;  

2. primena, kad sanglaudos politika yra viena iš svarbiausių priemonių siekiant įgyvendinti 

pagrindinius prioritetus, nustatytus 2019 m. Komisijos biudžeto projekte – kurti 

stipresnę ir atsparesnę Europos ekonomiką, mažinti skirtumus Europos Sąjungoje, kurti 

darbo vietas, skatinti solidarumą ir saugumą ES ir už jos ribų ir užtikrinti tinkamą ES 

biudžeto įgyvendinimą; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia Paryžiaus susitarime prisiimtų 

įsipareigojimų svarbą ir kad svarbu pasiekti ES klimato ir energetikos tikslus; pabrėžia 

didesnio ES fondų matomumo ir geresnio informavimo apie sanglaudos politikos 

rezultatus svarbą; primygtinai ragina Komisiją kartu su valstybėmis narėmis didinti 

informuotumą apie įvairias ES investicijų galimybes, demonstruoti novatoriškus 

projektus ir keistis geros praktikos pavyzdžiais; 

3. su pasitenkinimu pažymi, kad, nors pirmaisiais 2014–2020 m. laikotarpio metais 

programos buvo nepakankamai vykdomos, dabartinės programos pagaliau 

įgyvendinamos visu pajėgumu ir geriau vykdomi mokėjimai bei atrenkama daugiau 

projektų; atkreipia dėmesį į tai, kad programavimo laikotarpio pradžioje patirti 

vėlavimai gali lemti neįvykdytų mokėjimo prašymų susikaupimą 2019 m.; pripažįsta 

Komisijos pastangas siekiant išvengti nereikalingo neįvykdytų mokėjimų susikaupimo; 

todėl primygtinai ragina numatyti pakankamą mokėjimų asignavimų lygį, kad būtų 

užtikrintas sklandus įgyvendinimo procesas; kadangi, naujausių ataskaitų dėl 

išmokėjimų, suskirstytų pagal valstybes nares, duomenimis, kai kurios valstybės narės 

gerokai atsilieka išmokėtų lėšų požiūriu, ragina Komisiją nustatyti trūkumus ir imtis 

priemonių, kad būtų padidintas Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų lėšų 

panaudojimas; 

4. pažymi, kad 2019 m. biudžeto projekte, palyginti su ankstesniu biudžetu, siūloma 

1,1 proc. padidinti mokėjimų asignavimų lygį, 8,9 proc. ir 3,6 proc. sumažinant 

atitinkamai Sanglaudos fondui ir Europos teritoriniam bendradarbiavimui skiriamus 

                                                 
1 2016 m. rugsėjo 19 d. Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „2007–2013 m. ERPF ir Sanglaudos fondo 

ex post vertinimas“ (SWD(2016)0318). 
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mokėjimų asignavimus, ir 2,8 proc. padidinti įsipareigojimų asignavimus pagal 1b 

išlaidų kategoriją; yra susirūpinęs dėl to, kad šios sumos gali būti per mažos siekiant 

atitikti programų pagal minėtą išlaidų kategoriją įgyvendinimo tempą ir išvengti 

pakartotinio neapmokėtų prašymų susikaupimo, kuris pakenktų sanglaudos politikos 

patikimumui; todėl pabrėžia, kad būtina numatyti didesnį mokėjimų asignavimų lygį ir 

parodyti, kad ES yra pajėgi vykdyti savo įsipareigojimus ir taip padidinti jos 

patikimumą; 

5. primena Komisijai, kad vėluojama paskirti nacionalines valdymo institucijas; atkreipia 

dėmesį į tai, kad nuo 2018 m. gegužės 31 d. dar 16 programų turi būti paskirtos 

nacionalinės institucijos; ragina Komisiją ir valstybes nares aktyviai bendradarbiauti 

siekiant kuo greičiau užbaigti paskyrimo procesą ir užtikrinti sklandų esamų programų 

įgyvendinimą; ragina valstybes nares dėti visas pastangas siekiant padidinti savo lėšų 

panaudojimo pajėgumus ir paspartinti projektų įgyvendinimą, kad būtų sumažinti 

vėlavimai, kuriuos lėmė lėtas sanglaudos finansavimo skyrimas šiais finansiniais 

metais; dar kartą pabrėžia, kad reikia pagerinti finansavimo įgyvendinimą ir sumažinti 

administracinę naštą, taip pat ragina valstybes nares glaudžiau bendradarbiauti su 

Komisijos darbo grupe siekiant užtikrinti geresnį įgyvendinimą ir taip konsoliduoti 

sanglaudos finansavimo valdymo pajėgumus; 

6. atkreipia dėmesį į pasiūlymą 2019–2020 m. padidinti struktūrinių reformų rėmimo 

programos biudžetą 80 mln. EUR, 2019 m. biudžeto projekte jai numatant 40 mln. 

EUR, taigi bendras šiai programai skiriamas finansinis paketas sudaro 222,8 mln. EUR; 

įspėja, kad padidinimas turėtų būti finansuojamas sutelkiant specialias priemones ir 

nedarant jokio neigiamo poveikio sanglaudos politikai; ragina Komisiją ieškoti tolesnės 

sąveikos su ESI fondais ir kitomis su moksliniais tyrimais, inovacijomis ir 

konkurencingumu susijusiomis ES programomis, kaip antai „Horizontas“, būdų siekiant 

skatinti inovacijas ir skaitmeninimą kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikoje; 

7. pažymi, kad sanglaudos fondai daro didelį teigiamą poveikį regionams, kuriuose vyksta 

konfliktai, be kita ko, įgyvendinant Šiaurės Airijos PEACE programą; ragina Komisiją 

ir valstybes nares toliau remti taikos procesą ir toliau teikti finansavimą tam tikroms 

specialioms programoms, kaip antai programa PEACE, laikantis sąlygų, kurios bus 

nustatytos, ir nedarant poveikio vykstančioms deryboms; atkreipia dėmesį į tai, kad 

finansavimas pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo programas, t. y. skiriamas 

tarpvalstybiniam bendradarbiavimui prie ES išorės sienų, gali taip pat būti naudingas 

plėtros politikai. 
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