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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Sanglaudos politika yra viena iš svarbiausių investicinių priemonių pagrindiniams strategijoje 
„Europa 2020“ nustatytiems Sąjungos prioritetams remti. Pagal SESV 174 ir 176 straipsnius 
Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) paskirtis – mažinti regionų išsivystymo lygio 
skirtumus ir regionų, kurių sąlygos mažiau palankios, atsilikimą, todėl šio fondo veiksmai turi 
būti pirmiausia nukreipti į tas šalis ir regionus, kuriuose poreikiai didžiausi.

Pagal Europos Komisijos pasiūlymą 2014–2020 m. ERPF remtų regionų ir vietos vystymąsi: 
naudojant šio fondo lėšas būtų bendrai finansuojamos investicijos į mokslinius tyrimus ir 
technologinę plėtrą bei inovacijas, kovą su klimato kaita ir aplinkos apsaugą, verslo paramą 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), visuotinės ekonominės svarbos paslaugas, 
telekomunikacijų, energetikos ir transporto infrastruktūrą, sveikatos apsaugą, švietimo bei 
socialinę infrastruktūrą ir į tvarią miestų plėtrą. Vis dėlto nuomonės referentas mano, kad 
reglamente turėtų būtų labiau atsižvelgta į su turizmu ir kultūros paveldu susijusią veiklą.

Siekdama užtikrinti didesnį ERPF sutelkimą ES prioritetams, kaip nustatyta strategijoje 
„Europa 2020“, Europos Komisija siūlo teminį lėšų sutelkimą atsižvelgiant į skirtingus 
išsivystymo lygius. Nuomonės referentas pritaria, kad reikia vengti pastangų dubliavimo, taip 
pat susiskaidymo ir nepakankamai aiškaus prioritetų nustatymo, dėl kurių praeityje mažėjo 
pridėtinė Europos investicijų vertė. Sutelkti lėšas pagal temas ir nustatyti investavimo 
prioritetus, atsižvelgiant į strategijos „Europa 2020“ tikslus, ypač svarbu, kai trūksta išteklių.

Pasiūlytame reglamente daugiau dėmesio skiriama ir tvariai miestų plėtrai, visų pirma jai 
skiriant bent 5 proc. ERPF išteklių. Nuomonės referentas palankiai vertina šį didesnį dėmesį.

2014−2020 m. ERPF finansinis paketas minimas ne pasiūlytame reglamente dėl ERPF, bet 
pasiūlytame reglamente, kuriuo nustatomos visiems fondams bendros nuostatos [BNR]1. 
Pastarojo reglamento 84 straipsnio 1 dalyje 96,52 proc. bendrųjų struktūrinių fondų ir 
Sanglaudos fondo lėšų, t. y. 324,3 mlrd. EUR (palyginamosiomis 2011 m. kainomis) 
numatyta skirti investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslui. 68,7 mlrd. EUR 
iš šių 324,3 mlrd. EUR (palyginamosiomis 2011 m. kainomis) skiriama Sanglaudos fondui. 
Be to, Komisija siūlo nustatyti mažiausias lėšų sumas Europos socialiniam fondui (ESF) 
kiekvienai regionų kategorijai – ESF skirti iš viso ne mažiau kaip 25 proc. struktūriniams 
fondams ir Sanglaudos fondui kartu numatyto biudžeto, t. y. 84 mlrd. EUR. Taigi 2014–
2020 m. ERPF lieka daugiausia 183,3 mlrd. EUR. Ši suma mažesnė, nei skirta 2007–2013 m. 
laikotarpiui. Nuomonės referentas apgailestauja, kad bendras sanglaudos politikos biudžetas 
sumažėjo ir kad dėl to sumažėjo ERPF biudžeto asignavimai. 

(mlrd. EUR palyginamosiomis 
2011 m. kainomis)

2007–2013 m. DFP 2014–2020 m. DFP Pokytis
ERPF 203 183 - 10 %

                                               
1 COM(2011) 615.
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ESF 78 84 + 8 %
Sanglaudos fondas 71 69 - 3 %
Iš viso 354 336 - 5,3 %
Dėl suapvalinimo skaičiai gali nesutapti su bendra suma.

Vis dėlto biudžetas priklausys nuo galutinio derybų dėl viso sanglaudos politikai skirtino 
paketo rezultato. Šio biudžeto negalima nustatyti, kol bus pasiektas susitarimas dėl pasiūlymo 
dėl reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa. Be to, 
nuomonės referentas norėtų atkreipti dėmesį į 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento 
rezoliucijoje išreikštą įsitikinimą, kad „kitoje DFP būtina didinti išteklius bent 5 proc.“, 
palyginti su 2013 m. biudžetu, ir kad „per kitą finansinio programavimo laikotarpį turėtų būti 
bent jau išlaikyta dabartiniu finansinio programavimo laikotarpiu“ sanglaudos politikai skirta 
suma – akivaizdu, kad ji neišlaikyta.

Atsižvelgdamas į kitas poveikį biudžetui turinčias nuostatas nuomonės referentas palankiai 
vertina Komisijos supaprastinimo pastangas Bendrų nuostatų reglamente1. Nuomonės 
referentas taip pat pabrėžia valstybių narių atsakomybę remti supaprastinimą.

                                               
1 COM(2011) 615.



AD\905962LT.doc 5/13 PE489.343v02-00

LT

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo pranešimą įtraukti 
šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 a dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1a. primena savo 2011 m. birželio 8 d. 
rezoliuciją dėl investicijų į ateitį. Naujoji 
daugiametė finansinė programa (DFP), 
skirta konkurencingai, tvariai ir 
integracinei Europai1; pakartoja, kad, 
siekiant sudaryti Sąjungai sąlygas 
įgyvendinti jos dabartinius politinius 
prioritetus ir Lisabonos sutartyje 
numatytas naujas užduotis, taip pat 
reaguoti į nenumatytus įvykius, pagal kitą 
DFP turi būti numatyti pakankami 
papildomi ištekliai; atkreipia dėmesį į tai, 
kad net padidinus kitos DFP išteklius 
5 proc., palyginti su 2013 m. biudžetu, 
būtų galima tik ribotai prisidėti siekiant 
patvirtintų Sąjungos tikslų ir 
įsipareigojimų bei įgyvendinant Sąjungos 
solidarumo principą; ragina Tarybą, jei ji 
nepritaria šiam požiūriui, aiškiai 
nurodyti, kurių jos politinių prioritetų 
arba projektų būtų galima visiškai 
atsisakyti, nepaisant įrodytos jų pridėtinės 
vertės Europai;
_______________
1 Priimti tekstai, P7_TA(011)0266.

Pakeitimas 2

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 b dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1b. visų pirma primena, kad toje pačioje 
rezoliucijoje Europos Parlamentas 
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pabrėžia, kad „norint sėkmingai ir 
ryžtingai įgyvendinti sanglaudos politiką 
reikia tinkamo finansavimo“, ir prieina 
prie išvados, kad „per kitą finansinio 
programavimo laikotarpį turėtų būti bent 
jau išlaikyta dabartiniu finansinio 
programavimo laikotarpiu jai skirta 
suma“;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
- 1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) kadangi savo 2011 m. birželio 8 d. 
rezoliucijoje dėl investicijų į ateitį. Naujoji 
daugiametė finansinė programa (DFP), 
skirta konkurencingai, tvariai ir 
integracinei Europai, Europos 
Parlamentas pabrėžė, kad „Europos 
pridėtinė vertė vykdant sanglaudos 
politiką – neginčijama, kadangi 
sanglauda – tai puikiai parengta 
priemonė augimui ir užimtumui užtikrinti 
bei pagrindinė konvergencijos, tvaraus 
vystymosi ir solidarumo priemonė, be to, 
dešimtmečiais tai buvo viena svarbiausių, 
matomiausių ir sėkmingiausių Sąjungos 
politikos sričių“. Tačiau Europos 
Parlamentas pažymėjo, kad įgyvendinant 
šiuolaikinę sanglaudos politiką turi būti 
įvykdyta keletas struktūrinių reformų, 
ypač supaprastinimo srityje, atsižvelgta į 
pagrindinius uždavinius, su kuriais 
susiduria ES, ir skatinama sąveika su kitų 
sričių politika bei įgyvendinamomis 
priemonėmis. Europos Parlamentas 
išreiškė įsitikinimą, kad ES sanglaudos 
politika turėtų išlikti visos ES mastu 
taikoma politika, kuria visiems ES 
regionams būtų užtikrintos galimybės 
naudotis ištekliais, patirtimi ir pagalba;
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Pagrindimas

2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl investicijų į ateitį. Naujoji 
daugiametė finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir integracinei 
Europai, 64 dalis.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
- 1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1a) kadangi 2011 m. birželio 8 d. 
rezoliucijoje Europos Parlamentas 
pabrėžė, kad norint sėkmingai ir ryžtingai 
įgyvendinti sanglaudos politiką reikia 
tinkamo finansavimo ir kad per kitą 
finansinio programavimo laikotarpį 
turėtų būti bent jau išlaikyta dabartiniu 
finansinio programavimo laikotarpiu jam 
skirta suma, kad būtų pagerintos pagal šią 
politiką dedamos pastangos sumažinti ES 
regionų išsivystymo lygio skirtumus. Vis 
dėlto Komisija siūlo sumažinti bendrą 
finansinį sanglaudos politikos paketą, 
palyginti su 2007–2013 m. paketu, 
5,3 proc. Pagal Komisijos pasiūlymą 
ERPF būtų skiriama daugiausia 
183 mlrd. EUR, taigi, palyginti su 2007–
2013 m. laikotarpiu, 10 proc. mažiau;

Pagrindimas

2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl investicijų į ateitį. Naujoji 
daugiametė finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir integracinei Europai 
67 dalis, papildyta skaičiais.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) ERPF turėtų prisidėti prie strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimo, kartu 

(5) ERPF turėtų prisidėti prie strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimo, kartu 
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užtikrindamas didesnį ERPF paramos 
sutelkimą Sąjungos prioritetams. 
Atsižvelgiant į remiamų regionų kategoriją, 
ERPF lėšas reikėtų sutelkti moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms ir klimato kaitos 
švelninimui. Skiriant lėšas reikėtų 
atsižvelgti į regiono išsivystymo lygį ir 
konkrečius regionų, kurių BVP vienam 
gyventojui 2007–2013 m. laikotarpiu buvo 
mažesnis nei 75 proc. ES-25 BVP vidurkio 
ataskaitiniu laikotarpiu, poreikius;

užtikrindamas didesnį ERPF paramos 
sutelkimą Sąjungos prioritetams. 
Atsižvelgiant į remiamų regionų kategoriją, 
ERPF lėšas reikėtų sutelkti moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms ir klimato kaitos 
švelninimui. Ypatingą dėmesį reikėtų 
skirti būtinybei šias lėšas derinti su 
esamomis ES priemonėmis ir 
programomis nurodytose srityse. Skiriant 
lėšas reikėtų atsižvelgti į regiono 
išsivystymo lygį ir konkrečius regionų, 
kurių BVP vienam gyventojui 2007–
2013 m. laikotarpiu buvo mažesnis nei 
75 proc. ES-25 BVP vidurkio ataskaitiniu 
laikotarpiu, poreikius;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) savo 2011 m. birželio 8 d. 
rezoliucijoje „Investicijos į ateitį. Naujoji 
daugiametė finansinė programa (DFP), 
skirta konkurencingai, tvariai ir 
integracinei Europai1 Europos 
Parlamentas priminė, kad pagal 
Lisabonos sutarties 195 straipsnį turizmas 
yra nauja ES kompetencijos sritis, todėl 
jis taip pat turėtų atsispindėti kitoje DFP. 
Jis pabrėžė svarbų tvaraus turizmo indėlį į 
Europos ekonomiką ir teigė, kad 
įgyvendinant Europos turizmo strategiją 
turėtų būti siekiama didinti šio sektoriaus 
konkurencingumą, skatinti nacionalinių, 
regioninių ir vietos institucijų 
bendradarbiavimą ir per kitą laikotarpį 
šiai strategijai turėtų būti skirtas 
pakankamas finansavimas. ERPF turėtų 
remti su turizmu susijusią veiklą;
_______________
1 Priimti tekstai, P7_TA(011)0266.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) atsižvelgiant į tvarios miestų plėtros 
programą manoma, kad būtina remti 
integruotuosius miestų vietovėse kylančių 
ekonomikos, aplinkos, klimato ir socialinių 
problemų sprendimo veiksmus ir nustatyti 
miestų, kuriems taikomi šie veiksmai, 
sąrašų bei šiems veiksmams atidėtų 
finansinių asignavimų tvarką;

(7) 2011 m. birželio 8 d. rezoliucijoje 
Europos Parlamentas nurodė esąs 
įsitikinęs, kad svarbų vaidmenį skatinant 
regionų vystymąsi gali atlikti miesto zonos 
kaip vietovės, kuriose susiduriama su 
daugeliu problemų (nedarbu, socialine 
atskirtimi, aplinkos būklės blogėjimu, 
migracija) ir kurios gali padėti šalinti 
esamus ekonominius ir socialinius 
skirtumus. Todėl jis pabrėžė, kad vykdant 
sanglaudos politiką reikia taikyti 
žinomesnę ir konkretesnę strategiją, kartu 
užtikrinant suderintas sąlygas sąveikiai 
miestų, priemiesčių ir kaimo vietovių 
plėtrai. Atsižvelgiant į tvarios miestų 
plėtros programą manoma, kad būtina 
remti integruotuosius miestų vietovėse 
kylančių ekonomikos, aplinkos, klimato ir 
socialinių problemų sprendimo veiksmus ir 
nustatyti miestų, kuriems taikomi šie 
veiksmai, sąrašų bei šiems veiksmams 
atidėtų finansinių asignavimų tvarką;

Pagrindimas

2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl investicijų į ateitį. Naujoji 
daugiametė finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir integracinei 
Europai, 70 dalis.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) 2011 m. birželio 8 d. rezoliucijoje 
Europos Parlamentas pripažino, kad 
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pagal Sutartį ypatingas dėmesys turėtų 
būti skiriamas kaimo vietovėms, pramonės 
pereinamojo laikotarpio vietovėms bei 
didelių ir nuolatinių gamtinių arba 
demografinių trūkumų turinčioms 
vietovėms, pvz., labai retai 
apgyvendintiems toliausiai į šiaurę 
esantiems regionams, salų, pasienio ir 
kalnuotoms vietovėms, taip pat 
atokiausiems regionams. Jis tvirtino, kad 
šiuose regionuose galima rasti išteklių ir 
pajėgumų, kurie ateityje gali turėti didelės 
reikšmės Europos Sąjungos 
konkurencingumui, todėl pabrėžė, kad 
šiuos sunkumus patiriančios vietovės 
turėtų būti pripažįstamos ir 2014–2020 m. 
DFP. Europos Parlamentas teigė, kad, 
kaip nurodyta 2010 m. rugsėjo 22 d. EP 
rezoliucijoje, nuolatinių trūkumų 
turintiems regionams turi būti parengta 
speciali strategija;

Pagrindimas

2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl investicijų į ateitį. Naujoji 
daugiametė finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir integracinei 
Europai, 71 dalis.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) ypač daug dėmesio reikėtų skirti 
atokiausiems regionams, t. y. išimties 
tvarka reikėtų išplėsti ERPF aprėptį – į ją 
įtraukti veiklos pagalbą, susijusią su 
papildomų išlaidų, atsirandančių dėl 
konkrečios ekonominės ir socialinės jų 
padėties, kuri dar pasunkėja dėl trūkumų, 
susijusių su Sutarties 349 straipsnyje 
nurodytais veiksniais, visų pirma, atokumo, 
izoliuotumo, mažumo, sunkių topografinių 
ir klimato sąlygų ir ekonominio 
priklausomumo nuo kelių produktų, o šių 

(11) ypač daug dėmesio reikėtų skirti 
atokiausiems regionams, t. y. išimties 
tvarka reikėtų išplėsti ERPF aprėptį – į ją 
įtraukti veiklos pagalbą, susijusią su 
papildomų išlaidų, atsirandančių dėl 
konkrečios ekonominės ir socialinės jų 
padėties, kuri dar pasunkėja dėl trūkumų, 
susijusių su Sutarties 349 straipsnyje 
nurodytais veiksniais, visų pirma, atokumo, 
izoliuotumo, mažumo, sunkių topografinių 
ir klimato sąlygų ir ekonominio 
priklausomumo nuo kelių produktų, o šių 
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veiksnių pastovumas ir derinys labai riboja 
šių regionų plėtrą, kompensavimu. Esamai 
ir naujai ekonominei veiklai remti bent 
50 proc. specialių papildomų asignavimų 
reikėtų skirti veiksmams, kuriais padedama 
įvairinti ir modernizuoti atokiausių regionų 
ekonomiką;

veiksnių pastovumas ir derinys labai riboja 
šių regionų plėtrą, kompensavimu. Esamai 
ir naujai ekonominei veiklai remti bent 
50 proc. specialių papildomų asignavimų 
reikėtų skirti veiksmams, kuriais padedama 
įvairinti ir modernizuoti atokiausių regionų 
ekonomiką; Pirmiausia reikėtų sudaryti 
palankesnes sąlygas derinti ERPF su 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
bendrąja programa siekiant skatinti 
atokiausių regionų vystymąsi ir užkirsti 
kelią nepakankamam su moksliniais 
tyrimais susijusių lėšų panaudojimui;

Pagrindimas

Regioninės plėtros komitetui pateiktos Biudžeto komiteto nuomonės dėl sanglaudos politikos 
vaidmens atokiausiuose Europos Sąjungos regionuose atsižvelgiant į strategiją „Europa 
2020“ (2011/2195(INI)) 5 dalis.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) svarbu užtikrinti patikimą 
programos finansų valdymą ir kuo 
veiksmingesnį bei priimtinesnį jos 
įgyvendinimą, taip pat užtikrinant šios 
priemonės teisinį tikrumą ir galimybę ja 
naudotis visiems dalyviams. Kadangi 
Sanglaudos fondo veiksmai vykdomi 
pagal pasidalijamojo valdymo principą, 
valstybės narės turėtų netaikyti papildomų 
taisyklių, dėl kurių paramos gavėjams 
būtų sudėtingiau naudotis lėšomis;
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ERPF remia šiuos investavimo prioritetus, 
atitinkančius Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [BNR] 9 straipsnyje 
nurodytus teminius tikslus:

Užtikrindamas sąveiką su atitinkamomis 
Sąjungos programomis bei priemonėmis 
ir jų papildomumą, ERPF remia šiuos 
investavimo prioritetus, atitinkančius 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnyje nurodytus teminius tikslus:

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įmonių MTI investicijų, produktų ir 
paslaugų plėtros, technologijų perdavimo, 
socialinių inovacijų ir viešosioms 
paslaugoms teikti skirtų inovacijų, 
paklausos generavimo, tinklų kūrimo, 
grupių ir atvirų inovacijų mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse skatinimas naudojantis 
pažangiąja specializacija;

b) įmonių MTI investicijų, produktų ir 
paslaugų plėtros, technologijų perdavimo, 
ekologiniu požiūriu veiksmingų ir
socialinių inovacijų, kultūros ir kūrybos 
sektoriams ir viešosioms paslaugoms teikti 
skirtų inovacijų, paklausos generavimo, 
tinklų kūrimo, grupių ir atvirų inovacijų 
mažosiose ir vidutinėse įmonėse 
skatinimas naudojantis pažangiąja 
specializacija;
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