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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 ES tikslų, nustatytų Europos Sąjungos sutarties 3 
straipsnyje, yra apibrėžtas SESV 174 straipsnyje ir priklauso pasidalijamajai ES ir 
valstybių narių kompetencijai; pabrėžia, kad sanglaudos politika yra viena iš 
svarbiausių ES politikos sričių ir jos pagrindinė viešųjų investicijų politika, kuriai 
2014–2020 m. skirta 351,8 mlrd. EUR – trečdalis DFP;

2. pabrėžia, kad sanglaudos politika yra grindžiama solidarumo politika, kurios sutartyse 
įtvirtintas tikslas – skatinti ir remti bendrą darnią valstybių narių ir regionų plėtrą, taip 
pat ja siekiama mažinti ekonominius, socialinius ir teritorinius skirtumus tarp ES 
regionų ir jų viduje bei užtikrinti, kad nė vienas regionas neliktų nuošalyje; mano, kad 
ja skatinamas ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas visoje Sąjungoje, taip pat 
įgyvendinami pagrindiniai Sąjungos tikslai ir prioritetai, įskaitant jos uždavinius 
klimato ir energetikos srityse, taip pat siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
ekonomikos augimo;

3. primena, kad sanglaudos politika yra viena iš svarbiausių priemonių, kuria siekiama 
įgyvendinti Komisijos 2020 m. biudžeto projekte nustatytus prioritetus; 

4. palankiai vertina tai, kad 2007–2013 m. mokėjimų poreikiai patenkinti ir kad geresnis 
mokėjimų vykdymas ir spartesnis projektų atrankos tempas įsibėgėjo ir galiausiai 
pasiekė ankstesnio programavimo laikotarpio lygį, kuris 2019 m. sausio mėn. siekė 
75 %; 

5. atkreipia dėmesį į tai, kad 2020 m. biudžeto projekte išlaidų subkategorijos 1b 
įsipareigojimų asignavimai padidėjo 2,5 %, palyginti su 2019 m. biudžetu, o bendra 
mokėjimų asignavimų suma padidėjo 6,4 %;

6. ragina Komisiją ir Tarybą atsižvelgti į šio programavimo laikotarpio patirtį ir vengti 
bet kokių kitų mokėjimų krizių;

7. pažymi, kad 2020 m., kai lėšos pervedamos į Europos infrastruktūros tinklų priemonę, 
bus antrieji metai, kuriais gali būti prašoma skirti daugiau išankstinio finansavimo 
veiksmams, pradėtiems 2014, 2015 ar 2016 m. ir paskutiniai metai perskirstyti 
nepanaudotus išteklius;

8. pažymi, kad struktūrinių reformų rėmimo programos finansavimas bus vykdomas 
panaudojant bendrąją įsipareigojimų maržą; įspėja, kad didinimas neturėtų būti 
daromas sanglaudos politikos sąskaita;

9. ragina perskirstyti finansavimą Jaunimo užimtumo iniciatyvai, kaip sutarta 2019 m. 
biudžeto sudarymo procedūros metu, siekiant padidinti įsipareigojimų asignavimų 
lygį; 

10. ragina Komisiją užtikrinti skaidrų, sąžiningą ir atsakingą Sąjungos išteklių 
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naudojimą.


