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PASIŪLYMAI

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

1. primena, kad ES biudžetas visų pirma yra investicijų biudžetas – 94 proc. visų biudžeto 
lėšų reinvestuojama valstybėse narėse, ir kad vietos ir regionų valdžios institucijos yra 
atsakingos už didžiąją Europos viešųjų išlaidų dalį;

2. pabrėžia, kad sanglaudos politika yra itin svarbi siekiant ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos, skatinant darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą ir mažinant 
makroekonominį disbalansą;

3. ragina teikti pirmenybę sąsajos tarp ES, valstybių narių ir vietos bei regionų biudžetų 
kūrimui; prašo Komisijos pateikti aiškius faktinius duomenis apie tai, kaip galėtų būti 
sustiprintas ES biudžeto vaidmuo skatinant investicijas skirtingais lygmenimis; ragina 
valstybes nares visais lygmenimis visapusiškai pasinaudoti Europos investicijų banko ir 
naujosios projektų obligacijų priemonės teikiamomis papildomo finansavimo 
galimybėmis; taip pat palankiai vertina tai, kad pagal sanglaudos politiką finansinių 
priemonių taikymo sritis praplečiama įtraukiant į ją visus teminius tikslus ir visas Bendros 
strateginės programos (BSP) lėšas;

4. yra susirūpinęs, kad dėl finansavimo sanglaudos politikai mažinimo kitoje daugiametėje 
finansinėje programoje (DFP) sumažės nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios 
institucijų pajėgumas investuoti į pažangų, tvarų ir integracinį augimą; pabrėžia, kad 
turėtų būti išlaikytas bent dabartinis sanglaudos politikos finansavimo lygis;

5. ragina institucijas tobulinti galiojančias nuostatas, kad tam tikrų valstybių narių regionai, 
kuriems ypač didelį poveikį daro finansų krizė, galėtų dar labiau padidinti savo gebėjimus 
įsisavinti struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo lėšas ir užkirsti kelią numatomam 
įsipareigojimų panaikinimui;

6. pabrėžia, kad makroekonominės sąlygos nepriimtinos, nes dėl jų gali kilti sunkumų 
įgyvendinant sanglaudos politiką, taip pat gali kilti pavojus, kad nebus įvykdyti ilgalaikiai 
įsipareigojimai; pakartoja, kad makroekonominių sąlygų nustatymas darytų poveikį tiems 
regionams, kuriems labiausiai reikia pagalbos, ir pabrėžia, kad vietos ir regionų valdžios 
institucijos neturėtų būti baudžiamos dėl sunkumų, kurių patiriama valstybių narių 
lygmeniu; be to, pabrėžia, kad prieštarauja veiklos rezervo nustatymui, nes tai neskatintų 
regionų rinktis vykdyti plataus užmojo ir naujoviškų projektų – pirmenybė būtų teikiama 
projektams, kurių tikslus lengviau pasiekti;

7. yra įsitikinęs, kad reikia nustatyti nedidelį prioritetų skaičių pagal temas; tačiau pabrėžia, 
jog tam, kad valstybės narės ir regionai galėtų kuo veiksmingiau siekti bendrų tikslų, 
reikia užtikrinti lankstumą ir kartu atsižvelgti į teritorinius, ekonominius ir socialinius 
ypatumus.
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