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PASIŪLYMAI

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

1. primena, kad sanglauda yra vienas iš Sąjungos tikslų, nustatytų Europos Sąjungos 
sutarties 3 straipsnyje, yra apibrėžta SESV 174 straipsnyje ir priklauso Sąjungos ir 
valstybių narių pasidalijamajai kompetencijai; pabrėžia, kad sanglaudos politika yra 
viena svarbiausių Sąjungos politikos sričių ir jos pagrindinė viešųjų investicijų politika, 
kad 2014–2020 m. DFP jai numatytas 351,8 mlrd. EUR dydžio biudžetas sudaro 
trečdalį DFP, kad rengiant kitą DFP jis turėtų likti toks pat ir nebebūti mažinamas, taip 
pat kad naujoms Sąjungos iniciatyvoms turėtų būti skiriami nauji ir pakankamai 
finansiniai ištekliai ir kad jos turėtų būti įgyvendinamos pagal bendro sprendimo 
procedūrą;

2. pabrėžia, kad sanglaudos politika grindžiama solidarumo politika, kad pagal ją siekiama 
Sutartyse iškelto tikslo skatinti ir remti bendrą darnų valstybių narių ir regionų 
vystymąsi, skatinamas regionų bendradarbiavimas ir siekiama mažinti ekonominius, 
socialinius ir teritorinius skirtumus tarp Sąjungos regionų ir juose bei užtikrinti, kad – 
atsižvelgiant į demografinius iššūkius – nuošalyje neliktų nė vienas regionas; mano, kad 
sanglauda skatina augimą ir darbo vietų kūrimą visoje Sąjungoje bei pagrindinių 
Sąjungos tikslų ir prioritetų, įskaitant jos tikslus klimato ir energetikos bei pažangaus, 
tvaraus ir įtraukaus ekonomikos augimo srityse, įgyvendinimą; pažymi, kad 
papildomumas gali padėti užtikrinti subalansuotą naudojimąsi struktūriniais fondais ir 
visais prieinamais šaltiniais, įskaitant finansines priemones;

3. teigiamai vertina tai, kad užtikrinti 2007–2013 m. mokėjimų poreikiai ir kad itin 
sparčiai gerinamas mokėjimų vykdymas bei didinamas projektų atrankos rodiklis, taip 
pat kad projektų atrankos tempas vietoje galiausiai pasivijo ankstesnio programavimo 
laikotarpio lygį ir jį viršijo bei 2019 m. rugsėjo mėn. siekė 83 proc.; vis dėlto, pažymi, 
kad skirtingose valstybėse narėse šis lygis ženkliai skiriasi, ir ragina Komisiją toliau 
padėti atsiliekančioms valstybėms narėms gerinti savo rezultatus;

4. pažymi, kad, palyginti su 2019 m. ES biudžetu, 2020 m. biudžeto projekto 1b išlaidų 
pakategorės įsipareigojimų asignavimai padidėjo 2,5 proc., o bendra mokėjimų 
asignavimų suma padidėjo 6,4 proc.;

5. ragina Tarybą ir Komisiją atsižvelgti į šio programavimo laikotarpio patirtį ir vengti bet 
kokių kitų mokėjimo krizių bei mokėjimų atidėjimo ateityje; atkreipia dėmesį į tai, kad 
dėl vėlavimo pradėti ir įgyvendinti programas prisikaupė mokėjimo prašymų;

6. pabrėžia, jog SESV 349 straipsnyje minimi atokiausi regionai naudojasi specialiomis 
priemonėmis – visų pirma sanglaudos politikos kontekste – susijusiomis su sąlygomis 
norint gauti labai reikalingą ir itin svarbų finansavimą darniam vystymuisi skatinti ir, 
savo ruožtu, darnaus vystymosi tikslams siekti, atsižvelgiant į jų ekonominę ir socialinę 
padėtį, didelį jų geografinio atokumo struktūrinį poveikį ir į tai, kad jie patiria ypač 
didelį poveikį, siejamą su klimato kaita;

7. primena, kad sanglaudos politika yra viena svarbiausių priemonių Komisijos 2020 m. 
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biudžeto projekte nustatytų prioritetų klausimui spręsti; atkreipia ypatingą dėmesį į 
sanglaudos politikos investicijų grąžą, nes kiekvienas investuotas euras duoda 
2,74 EUR grąžą augimo ir darbo vietų kūrimo požiūriu;

8. pakartoja, kad, norint pasiekti sanglaudos politikos tikslus, regioninės, vietos, miestų ir 
kitos valdžios institucijos turi bendradarbiauti ir užmegzti dialogą su pilietinės 
visuomenės organizacijomis, įskaitant universitetus, aplinkos apsaugos organizacijas bei 
įvairias etnines ir religines, įvairaus amžiaus asmenų, neįgaliųjų, tam tikros seksualinės 
orientacijos ar lytinės tapatybės atstovų grupes;

9. primena, kad sanglaudos politika yra naudinga pagalbos priimant ir integruojant 
migrantus priemonė, ir primygtinai ragina 2020 m. ES biudžeto lėšomis prisidėti prie 
solidaraus uždavinių, susijusių su migracija, sprendimo;

10. ragina perprogramuoti Jaunimo užimtumo iniciatyvos įgyvendinimą vadovaujantis 
susitarimu, pasiektu per 2019 m. biudžeto procedūrą, siekiant ženkliai padidinti 
įsipareigojimų asignavimus; primygtinai laikosi nuomonės, kad būtina finansuoti 
specialias priemones, kuriomis būtų siekiama stabdyti jaunimo išsikėlimą iš mažiau 
išsivysčiusių regionų;

11. nerimauja dėl galimo „Brexit’o“ be susitarimo padarinių, ypač dėl potencialiai neigiamo 
poveikio sanglaudos politikai ir tarpvalstybiniams regionams; akcentuoja derybų dėl 
kitos DFP svarbą ir šiame kontekste primygtinai ragina kuo labiau mažinti „Brexit’o“ 
poveikį sanglaudos politikos biudžetui;

12. pakartoja, kad svarbu stiprinti administracinį vietos ir regioninių valdžios institucijų 
pajėgumą, nes tai esminis elementas norint teisingai parengti ir įgyvendinti projektus 
vietoje;

13. pažymi, jog 2020-ieji biudžetiniai metai yra paskutiniai dabartinio DFP laikotarpio 
metai, todėl pabrėžia, kad svarbu pasirengti naujajam finansiniam laikotarpiui ir 
sklandžiai prie jo prisitaikyti;

14. reiškia susirūpinimą dėl to, kad nebus pasiektas tikslas 20 proc. ES biudžeto 2014–
2020 m. DFP laikotarpiu skirti išlaidoms kovai su klimato kaita padengti, ir ragina 
Komisiją 2020 m. gerokai padidinti kovos su klimato kaita išlaidų procentinę dalį; 
ragina valstybes nares ir regionus deramai atsižvelgti į svarų sanglaudos politikos indėlį 
investuojant į klimato apsaugą ir siekiant Sąjungos tikslo išlaidų kovai su klimato kaita 
srityje, sykiu daugiau dėmesio skiriant būtinybei užpildyti 3,5 mlrd. EUR, reikalingų 
kovai su klimato kaita, biudžeto spragą ir būtinybei vengti naudoti viešąsias lėšas 
iškastiniam kurui, kad dėmesys būtų dar labiau sutelktas į kovą su klimato kaita ir 
pasiekti Paryžiaus susitarimo tikslai;

15. mano, kad turėtų būti pakankamai remiami veiksmai, kuriais ypatingas dėmesys 
skiriamas sveikatos ir aplinkos aspektui, ir kad tai irgi galėtų būti grindžiama 
reikalavimais, susijusiais su energetikos pertvarka, pvz., su branduolinių elektrinių 
išmontavimu; primena, jog būtina sumažinti 41 regiono priklausomybę nuo iškastinio 
kuro perkvalifikuojant anglių pramonės darbuotojus ir pakeliant jų kvalifikaciją bei 
užtikrinti teisingą perėjimą prie darnios ekonomikos sukuriant Teisingos pertvarkos 
fondą ir skiriant pakankamus biudžeto išteklius, kad iki 2050 m. būtų užtikrintas 
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tinkamas ir teisingas perėjimas prie anglies dioksido neišskiriančios ekonomikos;

16. pažymi, kad lėšų perkėlimo Europos infrastruktūros tinklų priemonei požiūriu 2020-ieji, 
bus antrieji metai, kuriais bus galima prašyti papildomo išankstinio finansavimo 
veiksmams, pradėtiems 2014, 2015 ar 2016 m., ir paskutiniai metai nepanaudotiems 
ištekliams perskirti;

17. pabrėžia, kad sanglaudos politikos atveju neturėtų būti numatoma jokių perkėlimų, dėl 
kurių būtų pakenkta struktūrinių ir investicijų fondų pajėgumui pasiekti savo tikslus;

18. pažymi, kad struktūrinių reformų rėmimo programos finansavimas bus vykdomas 
naudojantis bendrąja įsipareigojimų marža; įspėja, kad finansavimas neturėtų būti 
didinamas sanglaudos politikos sąskaita; primena, kad naujos Sąjungos iniciatyvos 
turėtų būti finansuojamos iš naujų papildomų išteklių, o ne ilgalaikės Sąjungos politikos 
sąskaita; pažymi, kad sanglaudos politika ir ekonominis valdymas galėtų būti 
grindžiami skirtingais tikslais ir kad įgyvendinant reformas turėtų būti deramai 
atsižvelgiama į teritorinį poveikį;

19. apgailestauja, kad, palyginti su ankstesniuoju programavimo laikotarpiu, buvo 
sumažinti Sanglaudos fondo asignavimai, ir atkreipia dėmesį į vystymosi atotrūkio 
didėjimo riziką, susijusią su bazine – pirmiausia transporto – infrastruktūra; ragina 
numatyti lankstesnius biudžeto mechanizmus, kuriuos taikant būtų lengviau perskirti 
finansavimą papildomoms investicijoms į bazinę infrastruktūrą, visų pirma į TEN-T 
infrastruktūrą, kaip ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos Sąjungos lygmeniu 
varomąją jėgą tose valstybėse narėse, kuriose vystymasis aiškiai atsilieka;

20. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti skaidrų, teisingą ir atsakingą Sąjungos 
išteklių naudojimą.
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