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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad krizės metu, kai didėja socialinių paslaugų poreikis, spaudimas, kurį patiria 
regioninės ir vietos valdžios institucijos dėl ribotų finansų, turi neigiamo poveikio 
socialinei sanglaudai, švietimui ir tvariam užimtumui; pabrėžia, kad regioninės ir vietos 
valdžios institucijos susiduria su kliūtimis, spręsdamos skurdo ir socialinės atskirties 
problemas, tokiu būdu apsunkinamas strategijos „Europa 2020“ tikslų įgyvendinimas;

2. pabrėžia ypatingą Europos socialinio fondo (ESF) vaidmenį remiant investicijas 
socialinėje srityje ir įgyvendinant strategiją „Europa 2020“, ypač prisidedant prie aukšto 
tvaraus užimtumo ir produktyvumo  lygio bei kartu veiksmingai kovojant su skurdu ir taip 
pat didinant socialinę sanglaudą;

3. palankiai vertina su ESF įgyvendinimu susijusių procedūrų supaprastinimą ir didesnį 
Europos socialinio fondo prieinamumą, visų pirma įgyvendinant mažesnio masto 
projektus vietos lygmeniu, nes tai sudaro sąlygas geriau ir greičiau reaguoti į sunkios 
ekonominės ir socialinės padėties keliamas problemas ir plačiau dalyvauti naudos gavėjų 
organizacijoms įgyvendinant investicijų projektus; šiomis aplinkybėmis pabrėžia, kad 
svarbu sukurti naują bendruomenės inicijuojamų vietos veiksmų priemonę, pagal kurią 
būtų sudarytos sąlygos veiklos grupėms vietos lygmeniu kurti ir įgyvendinti vietos 
užimtumo strateginius planus; ragina valstybes nares numatyti tokias galimybes kaip 
vykstančio programavimo proceso dalį siekiant išnaudoti didžiulį vietos veiklos grupių 
inovacijų diegimo potencialą;

4. mano, kad sanglaudos politikai skiriamos išlaidos turėtų suteikti tinkamą lankstumą, kad 
valstybės narės galėtų šalinti konkrečias savo politikos kliūtis siekiant įgyvendinti 
strategijos „Europa 2020“ tikslus;

5. pabrėžia, kad svarbu prisitaikyti prie esamų biudžeto apribojimų Europoje, kartu toliau 
investuojant į ateitį; primena valstybėms narėms, kad būtina ne daugiau išleisti, o išleisti 
mažiau, bet veiksmingiau;

6. pabrėžia, kad 2012 m. pabaigoje 4,2 mlrd. EUR mokėjimo reikalavimų negalėjo būti 
patenkinti iš Europos socialinio fondo, ir šie reikalavimai tenkinami naudojant 2013 m. 
paketą; pabrėžia, kad toks įsipareigojimų perkėlimas turi neigiamą poveikį vietos ir 
regioninių valdžios institucijų bei naudos gavėjų iždo padėčiai; be to, pabrėžia, kad iš 
bendro numatyto taisomojo biudžeto, kuris sudaro 11,2 mlrd. eurų, 3 253 mln. EUR, 
kuriuos numatyta skirti ESF pagal taisomojo biudžeto Nr. 2/2013 projektą, turėtų būti 
išmokėti, galbūt per du etapus; todėl būtinas politinis Tarybos įsipareigojimas, kad visi 
2013 m. vykdytini teisiniai įsipareigojimai būtų padengti iki šių metų pabaigos;

7. ragina sumažinti bendrą neįvykdytų įsipareigojimų (RAL) apimtį, kurie kelia rimtą pavojų 
veiksmingam sanglaudos politikos išteklių panaudojimui ir todėl sudaro kliūtis būsimoms
investicijoms į augimą ir užimtumą; ragina valstybes nares remti regionines ir vietos 
valdžios institucijas, kad būtų kuo geriau panaudojamos turimos Sanglaudos fondo ir 



PE510.825v02-00 4/6 AD\941392LT.doc

LT

struktūrinių fondų lėšos, tinkamai planuojant projektus bei programas ir užtikrinant, kad 
būtų tinkamai palaikomas bendras finansavimas;

8. pabrėžia, kad sanglaudos politika yra svarbus veiksnys, skatinantis viešojo ir privačiojo 
sektorių investicijas, suteikiantis galimybes plėtoti gerą valdyseną ir visuomenės 
dalyvavimą visais lygmenimis, tokiu būdu prisidedantis prie ekonominio augimo,
užimtumo, tvaraus vystimosi ir socialinės sanglaudos Sąjungoje kaip visumoje ir 
regionuose, kurie turi iš to tiesioginės naudos, tokiu būdu užtikrinantis Europos piliečių ir 
Europos regionų solidarumą; ragina valstybes nares užtikrinti, kad vietos veikėjams net 
krizės laikotarpiu būtų teikiami būtini finansiniai ištekliai siekiant panaudoti ES 
struktūrinių fondų lėšas;

9. tvirtai remia išlaidų prioritetų pokyčius siekiant užtikrinti, kad valstybės narės investuotų į 
ilgalaikį augimą, įskaitant investicijas į mažąsias, vidutines ir labai mažas įmones, kurios 
gali atlikti svarbų vaidmenį didinant valstybių narių konkurencingumą;  

10. pabrėžia, kad vietos ekonomika ‒  pagrindinis bendruomenių atsigavimo veiksnys, kuris 
svarbus dabartinėmis krizės sąlygomis; todėl pabrėžia, kad socialinė ekonomika turi 
ekonominį ir socialinį poveikį gerinant socialinę sanglaudą vietos lygmeniu; ragina 
valstybes nares suteikti socialinei ekonomikai finansavimo galimybes iš struktūrinių fondų 
2014–2020 m. laikotarpiu;

11. pabrėžia vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmenį, kurį jos gali atlikti skatinant tvarų 
augimą ir darbo vietų kūrimą, atkuriant socialinę struktūrą, skatinant atsinaujinančiuosius 
energijos išteklius, pažangiuosius elektros energijos tinklus ir tvarų judumą;

12. pabrėžia, kad ES ekonomikos valdymas turėtų būti pakankamai lankstus, siekiant sudaryti 
sąlygas augimą skatinančioms ir darbo vietas kuriančioms investicijoms, kurios būtų 
remiamos sanglaudos politikos, su sąlyga, kad dėl šių investicijų nepadidės valstybių narių 
įsiskolinimo ir deficito lygiai, dėl kurių susitarta atnaujintame Stabilumo ir augimo pakte;

13. pabrėžia būtinybę didinti vietos ir regioninės valdžios institucijų ir prireikus socialinių 
partnerių dalyvavimą fondų programų sudaryme, įgyvendinime, stebėjime ir vertinime, 
šitaip sukuriant glaudesnes sąsajas tarp ES, nacionalinių ir regioninių strategijų; ragina 
vietos ir regioninės valdžios institucijas, kai įmanoma, didinti pilietinės visuomenės 
dalyvavimą siekiant užtikrinti, kad projektams būtų teikiama būtina parama ir 
finansavimas ir būtų pasiekti jų tikslai;

14. ragina užtikrinti didesnį skaidrumą naudojant lėšas ir geresnę komunikaciją, taip didinant 
bendrą atsakomybę už lėšų panaudojimą, vertinimą ir kontrolę;

15. ragina toliau supaprastinti taisykles ir didinti struktūrinių fondų programų sudarymo ir 
valdymo lankstumą bei skaidrumą, tokiu būdu sudarant sąlygas geresniam projektų 
įgyvendinimui, taip pat greitesniam ir tinkamesniam atsakui į socialinius iššūkius ir 
grėsmes;

16. tačiau pabrėžia, kad tarp regioninės politikos rezultatų ir valstybės narės 
makroekonominių rezultatų nėra jokio tiesioginio ryšio ir kad regionai neturėtų būti 
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baudžiami už nesugebėjimą nacionaliniu lygmeniu laikytis su ekonomikos valdymu 
susijusių procedūrų; mano, kad taikant papildomas nuobaudas galėtų būti padidintos 
makroekonominių sunkumų jau patiriančių valstybių narių problemos, taigi 
makroekonominės sąlygos nėra priimtinos.
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