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PASIŪLYMAI

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

1. palankiai vertina politinį susitarimą dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos 
(DFP), pasiektą 2013 m. birželio 27 d.; pabrėžia, kad siekiant užtikrinti tai, jog nauja 
sanglaudos politika būtų pradėta vykdyti greitai ir veiksmingai, labai svarbu kuo greičiau 
pabaigti derybas dėl teisės aktų rinkinio, partnerystės susitarimų ir veiksmų programų; 
pabrėžia, kad bet koks vėlavimas biudžetui atsilieps mokėjimo prašymų sankaupa 
laikotarpio pabaigoje;

2. primena, kad du trečdaliai neįvykdytų įsipareigojimų (arba RAL, remiantis prancūzišku 
terminu reste à liquider), susikaupusių 2007–2013 m. DFP pabaigoje, yra susiję su 
sanglaudos politikos finansavimu1; pabrėžia, kad reikia rasti patikimą sprendimą, kuris 
leistų sumažinti ES programų įgyvendinimo blokavimo dėl neatliktų mokėjimų riziką; 
atkreipia dėmesį į tai, kad nors taisyklė N+3 labai svarbi siekiant užtikrinti sanglaudos 
politikos remiamų projektų vykdymą, ji turės poveikio neįvykdytų įsipareigojimų 
kaupimuisi per ateinančius metus, ypač vėlavimo pradėti vykdyti naujas programas atveju;

3. mano, kad daugiapakopio valdymo principas yra būtinas norint užtikrinti veiksmingą 
naujos sanglaudos politikos valdymą; todėl pabrėžia, kad vietos ir regionų valdžios 
institucijos, atsižvelgdamos į savo atitinkamas kompetencijos sritis, turėtų visapusiškai 
dalyvauti programų ir sutarčių rengimo, vykdymo ir vertinimo etapu; pabrėžia, kad svarbu 
užtikrinti, jog šios valdžios institucijos sklandžiai gautų tinkamą informaciją ir joms būtų 
teikiama techninė pagalba, siekiant sudaryti joms palankesnes sąlygas visais šio proceso 
etapais prisidėti prie veiklos ir užtikrinti, kad šis indėlis būtų tinkamiausias;

4. pabrėžia, kad sukurti ES ir valstybių narių bei regionų ir vietos valdžios institucijų 
biudžetų sąveiką yra būtina siekiant visais įmanomais būdais sustiprinti Sąjungos viešųjų 
investicijų veiksmingumą; pakartoja savo prašymą Komisijai nurodyti, kaip, atsižvelgiant 
į tai, gali būti padidintas ES biudžeto vaidmuo;

5. primena, kad, siekiant kuo didesnio ES pagalbos poveikio, itin svarbu laikytis integruoto 
požiūrio ir koordinuoti įvairius turimo finansavimo šaltinius, užtikrinti taikomos politikos 
ir reguliavimo darną ir taip ištaisyti neigiamas fiskalinio konsolidavimo politikos 
pasekmes;

6. primena, kad laikosi pozicijos, jog iki 2016 m. pabaigos svarbu numatyti privalomą 
būsimosios DFP peržiūrą ir persvarstymą, kad nauja Komisija ir naujas Parlamentas 
galėtų iš naujo įvertinti politinius ES prioritetus, prireikus pritaikyti DFP prie naujų 
problemų ir visapusiškai atsižvelgti į naujausias makroekonomines prognozes;

7. palankiai vertina teigiamus veiksmus, kuriais siekiama Sąjungos lėšų valdymo 

                                               
1

Jei taisomasis biudžetas Nr. 2/2013, kurio bendra suma 11,2 mlrd. EUR, bus patvirtintas, neįvykdytų įsipareigojimų numatomas bendras 
lygis 2013 m. pabaigoje galėtų siekti 224 mln. EUR, nors vadovaujantis pradiniais Komisijos skaičiavimais buvo manoma, kad neįvykdytų 
įsipareigojimų suma 2013 m. pabaigoje sieks 180 mlrd. EUR.
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supaprastinimo ir didesnio jo skaidrumo; pabrėžia, kad supaprastinus procedūras sumažėja 
trūkumų, todėl geriau panaudojamos ES lėšos; pabrėžia, kad reikia laikytis ryžtingesnio 
požiūrio Komisijos ir valstybių narių lygmeniu, siekiant supaprastinti prieigą prie 
procedūrų paramai gauti, viešųjų pirkimų taisykles bei priežiūros tvarką ir užtikrinti, kad 
būtų teikiama aiški ir prieinama informacija apie lėšų gavėjus ir finansavimo galimybes.
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