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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. atkreipia dėmesį, kad ES, net ir neturėdama teisinės kompetencijos administraciniame 
sektoriuje, daro teigiamą poveikį valstybių narių viešosios valdžios institucijoms ir ypač 
atlieka svarbų netiesioginį vaidmenį per Bendrijos teisyno administravimo standartų 
nustatymą, keitimąsi gerąja patirtimi visoje Sąjungoje, taip pat per biudžeto priemones, 
skirtas valdžios sektoriaus reformai paremti ir skatinti, stiprinant administracinius 
pajėgumus, administravimo veiksmingumą ir skatinant viešojo sektoriaus naujoves;

2. pažymi, j nepaisant to, kad paskutiniu programavimo laikotarpiu Europos struktūrinių ir
investicijų (ESI) fondų ištekliai, skirti regioniniam įgyvendinimo planui, kiekybiniu 
požiūriu padidėjo, o stebėsena galėtų būti patobulinta siekiant įvertinti, kokį poveikį šis 
finansavimas daro minėtam planui;

3. palankiai vertina tai, jog pasiūlymai įtraukti į kitą DFP, kad būtų išvengta programų 
dubliavimosi ir kad būtų skatinamas tolesnis supaprastinimas;

4. pabrėžia, kad nustatyta daug konkrečių veiklos programų ir kitų ES finansavimo išteklių 
dubliavimosi atvejų, ir ragina teikti pasiūlymus; todėl tikisi, kad bus patobulintos 
priemonės, skirtos koordinavimui, suderinamumui ir supaprastinimui skatinti;

5. pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad veiklos programos būtų įgyvendinamos kuo 
veiksmingiau ir vartotojui priimtiniausiu būdu; mano, jog labai svarbu, kad valstybės 
narės nekurtų papildomų taisyklių, dėl kurių pagalbos gavėjui būtų sunkiau naudotis 
lėšomis;

6. mano, kad reikia nuolat vertinti, ar įgyvendinant iš įprastų išteklių finansuojamas 
priemones laikomasi sanglaudos politikos papildomos naudos ir tarpusavio papildomumo 
principų, be kita ko, siekiant išvengti, kad sanglaudos politikos priemonės netaptų įprastų 
nacionalinių išteklių pakaitalu;

7. tikisi geresnio visų techninės pagalbos programų koordinavimo, kad būtų išvengta 
priemonių dubliavimosi ir užtikrinamas didesnis priemonių veiksmingumas, 
vadovaujantis visomis Komisijos pastangomis skatinti fondų derinimą, kad būtų galima 
pasinaudoti sinergija;

8. pabrėžia poreikį įvertinti kiekvienos valstybės narės problemas ir, neviršijant numatytų 
išteklių, skatinti priemones, kuriomis atsakingos institucijos remtų problemų sprendimą, 
tobulinant palankių sąlygų kriterijų ir siekiant nustatytų tikslų;

9. kviečia Komisiją iš anksto įvertinti už vystymosi politikos įgyvendinimą atsakingų 
struktūrų administracinius pajėgumus skatinant, ypač strategiškai svarbių projektų atveju, 
naudotis nacionalinėmis struktūromis ir agentūromis, galinčiomis apibrėžti programas bei 
atskiras priemones ir paspartinti jų įgyvendinimą;

10. pastebi, kad dažnai, ypač mažiau išsivysčiusiuose regionuose, pasitaiko sunkumų norint 
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gauti finansavimą arba jį panaudojant, pirmiausia dėl biurokratizmo, administracinių 
pajėgumų problemų ar dėl pažeidimų; todėl tikisi, kad valstybių narių viduje bus 
skatinamos reformos, dėl kurių gero administravimo principo taikymas taps konkretesnis 
ir kurios paspartins teismo procesus;

11. ragina Komisiją stiprinti bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis, kad būtų remiami 
atsiliekantys regionai, stiprinami gebėjimai ir administracinis valdymas;

12. mano, kad viešosios valdžios institucijose reikia skatinti novatoriškus procesus, kurie 
padėtų užtikrinti geresnį ryšį, skaitmeninimą ir kokybiškas skaitmenines paslaugas 
piliečiams, įmonėms ir viešosios valdžios institucijoms, tuo pačiu nuolat palaikant spartų 
naujų technologijų plėtojimo aptariamose srityse ritmą; todėl palankiai vertina tai, kad 
pagal naują BNR pasiūlymą būsimu programavimo laikotarpiu numatytas finansavimas 
priemonėms, skirtoms e. valdžiai diegti, laikantis ES e. valdžios veiksmų plane nustatytų 
principų ir prioritetų, suteikiant būsimiems naudos gavėjams informaciją, reikalingą, kad 
jie kuo greičiau galėtų pradėti naudoti sistemas;

13. ragina imtis priemonių, skatinančių įgyvendinti programas, propaguojančias žmogiškųjų 
išteklių strategijų rengimą ir įgyvendinimą, pavyzdžiui, keičiantis geriausia patirtimi tarp 
valstybių narių, įtraukiant lyderius bei kitus aukšto rango vadovus;

14. ragina tęsti Komisijos darbo grupių, atsakingų už pagalbą valstybių narių nacionalinėms 
valdžios institucijoms, siekiant geriau įgyvendinti sanglaudos politikos fondus tose 
valstybėse narėse, kurios atsilieka įsisavinti ESI fondų lėšas, darbą;

15. pabrėžia, kad struktūrinių reformų rėmimo programa yra svarbi, ir tikisi, kad minėtoji 
programa ateinančiu programavimo laikotarpiu bus sustiprinta aiškiai apibrėžiant, kad ji 
atlieka tarpininkavimo, o ne techninės pagalbos šaltinio vaidmenį, ir kad taip pat bus 
pagerintas jos veiksmingumas ir rezultatyvumas, tuo pat metu nesumažinant sanglaudos 
biudžeto lėšų sumomis, kurias šiuo metu pasiūlė Komisija pagal 2021–2027 m. laikotarpio 
DFP.
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