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PASIŪLYMAI

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

1. pritaria Komisijos pasiūlymui parengti bendrą strateginę programą, apimančią ERPF, 
Sanglaudos fondą, ESF, EŽF ir EŽŪFKP, nes ji yra būtina siekiant užtikrinti geresnį 
strategijos koordinavimą ir geresnį ES 2020 tikslų vykdymą;

2. labai pritaria, kad Europos socialinis fondas būtų integruotas į sanglaudos politiką, nes tai 
užtikrintų integruotą požiūrį ir padėtų išvengti pasidalijimo į sektorius; rekomenduoja 
išlaikant dabartinę fondo struktūrą iš naujo įvertinti jo veikimą ir prioritetus siekiant 
užtikrinti ekonomikos ir socialinės sanglaudos integraciją;

3. pripažįsta, kad integruotas planavimas lems tam tikrą struktūrinių fondų programas 
reglamentuojančių taisyklių harmonizavimą ir tuo pačiu supaprastintas jų procedūras; yra 
įsitikinęs, kad šis procesas palengvins partnerių dalyvavimą bendrai finansuojamuose 
projektuose ir padės išvengti pernelyg didelės administracinės naštos bei neveiksmingo 
finansavimo paskirstymo;

4. pabrėžia, kad supaprastinimas yra labai svarbus sėkmingai sanglaudos politikai ir kad jis 
turi būti vykdomas tiek nacionaliniu, tiek regioniniu lygmeniu, nes tai pagerintų 
rezultatus; ragina Komisiją pasiūlyti paprastesnę ateities politikos struktūrą, kuri būtų 
pagrįsta didesniu fondų panaudojimo lankstumu, proporcingumu ir matomumu, siekiant 
sudaryti geresnes sąlygas jų visiškam ir greitam įsisavinimui;

5. pritaria labiau į rezultatus nukreiptai sanglaudos politikai, kuri mažiau dėmesio skiria 
išlaidų ir procedūrų taisyklingumui, tačiau sukuria veiksmingą pusiausvyrą tarp 
intervencijų kokybės ir finansinės bei administracinės kontrolės; rekomenduoja įdiegti 
tinkamus vertinimo mechanizmus, kurie padėtų pagerinti institucijų, atsakingų už 
programų valdymą, institucinius ir administracinius gebėjimus, nes tai prisidėtų prie 
išlaidų kokybės ir sumažintų klaidų skaičių;

6. primygtinai ragina, kad ES lėšos ir nacionalinis, regioninis ir vietos finansavimas labiau 
papildytų vienas kitą, nes tai būtina sąlyga pagerinti turimų išteklių panaudojimo 
koordinavimą ir veiksmingumą.
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