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PASIŪLYMAI

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

1. primena, kad strategija „Europa 2020" buvo parengta kaip pagrindinė priemonė, kurią 
taikant Europos ekonomika galėtų įveikti ekonominę krizę, ir kad regioninė ir sanglaudos 
politika dėl savo biudžeto aspekto ir daugiapakopio valdymo principo pripažįstama 
svarbiausia priemone siekiant šios strategijos tikslų; todėl mano, kad atokiausi regionai, 
kurie yra neatskiriama Sąjungos dalis, turėtų padėti siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų, 
todėl, kaip nustatyta SESV 349 straipsnyje, tinkami atsižvelgiant į jų atokumą, 
izoliuotumą, mažumą, sunkias topografines bei klimato sąlygas ir ekonominį 
priklausomumą nuo keleto produktų, jiems turėtų būti skiriamos reikiamos finansinės 
lėšos, kuriomis naudodamiesi jie galėtų visapusiškai prisidėti vykdant naująją Europos 
Sąjungos ekonomikos ir biudžeto strategiją laikotarpiui iki 2020 m. siekiant naudos šiems 
regionams ir visai ES;

2. apgailestauja dėl to, kad Komisijos pasiūlyme dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės 
programos siūloma sumažinti finansavimą visoms sanglaudos politikos priemonėms ir 
tikslams (– 5,1 proc. pastoviomis 2011 m. kainomis1), taip pat kad mažinamos papildomos 
lėšos atokiausiems regionams; pabrėžia, kad neįmanoma nustatyti, kiek iš viso 
sumažinamos atokiausiems regionams skiriamos lėšos, kadangi kitoje DFP numatytos 
specialiosios lėšos, kurios sudaro 926 mln. EUR, būtų skiriamos ne tik atokiausiems 
regionams, bet ir retai gyvenamoms šiaurinėms vietovėms, kaip nustatyta Austrijos, 
Suomijos ir Švedijos stojimo sutarties 6 protokole; vis dėlto, pažymi, kad papildomos 
lėšos, kurios 2014–2020 m. skiriamos atokiausiems regionams ir retai gyvenamoms 
šiaurinėms vietovėms kartu sudėjus (926 milijonai EUR), sudaro maždaug 50 proc. 2007–
2013 m. laikotarpiui skirtos sumos (1 738 milijonai EUR);

3. primena, kad atokiausiems regionams turėtų būti taikomos specialios priemonės ir 
skiriamas papildomas finansavimas, kad būtų kompensuojami trūkumai, atsirandantys dėl 
Sutarties 349 straipsnyje nurodytų veiksnių; mano, kad 85 proc. bendro finansavimo 
normos atokiausiems regionams nustatymas yra teigiamas veiksmas šia kryptimi ir ragina 
Komisiją nuspręsti, kokiais kitais būdais būtų galima padėti šiems regionams, ypač jei 
jiems skiriamas finansavimas kitu programavimo laikotarpiu bus sumažintas;

4. pabrėžia, kad atsižvelgiant į Penktosios ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos 
ataskaitos išvadas sanglaudos politikos priemones būtina taikyti lanksčiau siekiant suteikti 
galimybę skirti investicijų, kuriomis net esant ypatingoms geografinėms ir demografinėms 
sąlygoms galima užtikrinti augimo ir vystymo mastus, atitinkančius strategijos „Europa 
2020“ tikslus;

5. pabrėžia, kad būtina sudaryti palankesnes sąlygas sanglaudos politikos lėšas derinti su 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bendrąja programa siekiant skatinti atokiausių 
regionų vystymąsi ir užkirsti kelią nepakankamam su moksliniais tyrimais susijusių lėšų 

                                               
1 Visi šioje nuomonėje naudojami skaičiai paimti iš Europos Komisijos Regioninės politikos generalinio 
direktorato Sanglaudos politikos plėtros, koordinavimo ir komunikacijos direktorato pateiktų apskaičiavimų.
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panaudojimui;

6. apgailestauja dėl to, kad sumažintos lėšos kitose sanglaudos politikos srityse, konkrečiai, 
Komisija siūlo per kitą programavimo laikotarpį bendrai 5,1 proc. sumažinti ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos politikos finansavimą pastoviomis 2011 m. kainomis, 
įskaitant 20,2 proc. mažesnį finansavimą konvergencijos regionams (išskyrus pereinamojo 
laikotarpio regionus), 5,6 proc. mažesnį finansavimą konkurencingumo regionams ir 
2,9 proc. mažiau asignavimų Sanglaudos fondui;

7. palankiai vertina Komisijos planą į 2014–2020 m. DFP įrašyti biudžeto eilutę „Atokiausi 
regionai ir labai retai gyvenami regionai“, nes tai sukurtų aiškesnę sąsają tarp šiems 
regionams skiriamų lėšų ir numatytų tikslų;

8. atkreipia dėmesį į tai, kad pasiūlyme dėl būsimos daugiametės finansinės programos 
būtina atsižvelgti į tai, jog tam tikroms Europos teritorijoms 2014–2020 m. suteiktas 
atokiausių regionų statusas; todėl ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo biudžeto 
planus.
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