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PASIŪLYMAI

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

1. pabrėžia, kad, nors 27 proc. projektų buvo atrinkti atsižvelgiant į jų finansinę apimtį, 
rengiant ataskaitą mokėjimai buvo mažesni (maždaug 13 proc.), o 2010 m. pabaigoje 
toliau sudarė apie 22 proc., t. y. apie 60 proc. 2000–2006 m. finansinio laikotarpio 
mokėjimų lygio po ketverių metų įgyvendinimo;

2. primena, kad biudžeto požiūriu 2010 m. liepos 1 d. – o tai yra 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpio pusiaukelė – atlikta tik šeštadalis mokėjimų;

3. palankiai vertina tai, kad greitinamas sanglaudos politikos lėšų įsisavinimas ir jos 
biudžetinis įgyvendinimas (per dešimt pirmųjų 2010 m. mėnesių bendras 2007–2013 m. 
finansinių paketų, skirtų Europos regioninės plėtros fondui / Europos sanglaudos fondui ir 
Europos socialiniam fondui, įgyvendinimas jau padidėjo atitinkamai 79 proc. ir 62 proc.) 
– tai lemia, inter alia, pastarojo meto teisėkūros pokyčiai ir tai, kad veiklos programos 
pagaliau įgyvendinamos optimaliu greičiu, o Komisija pagaliau patvirtino paskutiniąsias 
valdymo ir kontrolės sistemas; pabrėžia, kad šis greitesnis įsisavinimas atspindimas 
2010 m. bendrajame perkėlime, kurio dėka sanglaudos politikai 2010 m. mokėjimais 
suteikta dar 1 mlrd. eurų;

4. nežiūrint į tai pabrėžia, kad įgyvendinimo lygis skirtingose valstybėse narėse, veiklos 
srityse ir skirtingų fondų požiūriu toli gražu nevienodas; primena, kad 2010 m. pabaigoje 
maksimalus mokėjimų, susijusių su Europos regioninės plėtros ir Europos sanglaudos 
fondais kartu, skirtumas tarp valstybių narių buvo 247 proc., o susijusių su Europos 
socialiniu fondu – 303 proc;

5. pabrėžia, kad nustatyti lėšų panaudojimo sunkumai atspindi iš dalies tai, kad kai kurie 
Lisabonos strategijos kriterijai, ypač susiję su inovacijomis, yra sunkiai suderinami ir kad 
ekonomikos ir finansų krizės metu regionams, ypač lėtai besivystantiems, kyla sunkumų 
įvykdyti šiuos kriterijus;

6. todėl ragina ypatingą dėmesį skirti tolesniam abišalio mokymosi skatinimui, geriausios 
praktikos mainams ir administracinių pajėgumų stiprinimui konkrečiose valstybėse narėse, 
taip pat ragina toliau svarstyti, kaip būtų galima racionalizuoti įvairius taikomus taisyklių 
rinkinius ir kontrolės procedūras.
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