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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Regioninės 
plėtros komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad sanglaudos politika yra pagrindinė priemonė ekonominei ir socialinei 
sanglaudai skatinti, kurios tikslas – mažinti regioninius skirtumus, gerinti tikrąją 
konvergenciją ir augimą bei skatinti užimtumą, taip pat padėti įgyvendinti aplinkos 
apsaugos tikslus;

2. pabrėžia, kad investavimo į aplinkos sektorių lygis nekyla taip, kaip numatyta, ir tai 
matyti iš atrinktų projektų vertės, kuri neviršija 21 proc. bendros programose nustatytos 
vertės;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad daroma pažanga investicijų į sveikatos infrastruktūrą srityje ir 
kad esama teigiamų sanglaudos politikos ir struktūrinių reformų sveikatos sektoriuje 
sąsajų; apibrėžiant būsimo programavimo laikotarpio investicijų prioritetus reikia 
atsižvelgti į šias teigiamas sąsajas;

4. pabrėžia, kad investavimo į geležinkelių sektorių lygis nekyla taip, kaip numatyta, jis 
sudaro 22,5 proc. visos programose numatytos vertės ir yra gerokai mažesnis nei atrinktų 
projektų kelių sektoriuje (34 proc.) ir turint tokį lygį pakankamai neprisidedama prie
transporto išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo;

5. primygtinai ragina veiksmingiau įgyvendinti aplinkos sektoriaus programas, būtent 
vertikaliosiose srityse, kurios turi europinę pridėtinę vertę, pvz., kovos su klimato kaita, 
jos padarinių sušvelninimo ir prisitaikymo prie jos veiksmų, investicijų į švaresnes ir 
mažai anglies dioksido išmetančias technologijas, kovos su oro ir vandens tarša veiksmų, 
biologinės įvairovės apsaugos veiksmų, geležinkelių tinklų plėtros, efektyvaus energijos 
vartojimo, ypač statybų sektoriuje, ir atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo 
skatinimo srityse, stengiantis pasiekti strategijos „Europa 2020“ tikslus ir skatinti kurti 
ekologiškas darbo vietas ir plėtoti žaliąją ekonomiką; taip pat pabrėžia, kad sanglaudos 
politikai tenka pagrindinis vaidmuo siekiant šių tikslų; ragina skubiai įgyvendinti jau 
atrinktus projektus ir paspartinti kokybiškų projektų atranką;

6. ragina naudoti lėšas, kurios padėtų išvengti su aplinka susijusių nelaimių ir (arba) skubiai 
reaguoti į jas, ir ragina valstybes nares pasirūpinti, kad būtų greičiau investuojama į 
prevenciją ir pramoninių zonų bei užterštų teritorijų atkūrimą, atsižvelgiant į tai, kad 
vykdymo lygis mažas;

7. pabrėžia, kad sanglaudos politika yra viena iš priemonių, kurias reikėtų pasitelkti kuriant 
tinkamą stichinių bei žmogaus sukeltų nelaimių prevencijos finansinę sistemą, palaikant 
ir užtikrinant sąsają tarp šios ir kitų priemonių, pvz., kaimo plėtros politikos, regionų 
politikos, Solidarumo fondo ir Septintosios bendrosios programos; todėl prašo finansinėje 
perspektyvoje po 2013 m. atsižvelgti į nelaimių prevenciją;

8. ragina vadovaujantis Bendrijos strateginėmis gairėmis geriau įgyvendinti programas 
sveikatos skatinimo ir ligų prevencijos srityse, taip pat kurti sveikatos priežiūros 
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infrastruktūrą, kadangi minėtieji veiksniai yra svarbūs mažinant sveikatos apsaugos 
skirtumus Europoje;

9. ragina Komisiją pasirūpinti, kaip įgyvendinant esamas programas galima būtų spręsti 
didėjančių regionų skirtumų sveikatos srityje problemą, kuri yra pagrindinė socialinės 
sanglaudos ir socialinės įtraukties kliūtis įgyvendinant strategijos „Europa 2020“ skurdo 
mažinimo darbotvarkę;

10. ragina Komisiją skatinti, kad programų įgyvendinimo taisyklės būtų paprastos ir 
lanksčios, taip pat ragina iš naujo derėtis dėl bendro finansavimo įnašų dydžio, jei 
valstybės narės paprašo, atsižvelgiant į konvergencijos regionus, ypač mažiausiai 
išsivysčiusius Sanglaudos fondo valstybių narių regionus ir regionus, kuriems būdingos 
nuolatinės nepalankios geografinės ar gamtinės sąlygos, pvz., atokiausius regionus;
ragina visai visuomenei prieinamoje tinklavietėje pateikti informaciją apie projektų, 
finansuojamų pagal sanglaudos politiką, patvirtinimą ir įgyvendinimą realiuoju laiku 
pagal teritorinių statistinių vienetų nomenklatūrą (NUTS) ir kuo tiksliau (pagal NUTS 3, 
jei toks yra) ir taip skatinti skaidrumą bei griežtą sanglaudos politikos lėšų valdymo 
stebėseną;

11. pabrėžia, jog sanglaudos politikai reikia taikyti konstruktyvų požiūrį nustatant aiškius ir 
pamatuojamus tikslus ir rezultatų rodiklius; pabrėžia, kad reikia, jog visos valstybės narės 
savo metinėse ataskaitose laiku teiktų išsamią ir tikslią informaciją apie rodiklius ir 
pažangą, padarytą siekiant sutartų tikslų, kad būtų užtikrintas geresnis programų turinio 
supratimas ir geresnė įgyvendinimo pažangos stebėsena;

12. pripažįsta, kad 2010 m. strateginėje ataskaitoje trūksta duomenų apie projektus, dėl kurių 
sudarytos sutartys, ir apmokėtus projektus; taigi ragina Komisiją pateikti duomenis, 
kuriais remiantis iš patikimų rodiklių, pvz., galutinių projektų mokėjimų, pasiektų 
projektų tikslų ir jų ryšio su atitinkama strategijos „ES 2020“ politikos kryptimi, galima 
būtų įvertinti tikrąją sanglaudos politikos įgyvendinimo padėtį;

13. ragina Komisiją teikti finansavimą miestų atnaujinimo ir aplinkos sąlygų pagerinimo 
programoms, įskaitant vandens kokybės projektus;

14. ragina Komisiją regionuose aktyviau informuoti apie Europos siūlomas inovacijų 
galimybes aplinkos apsaugos technologijų srityje ir pabrėžia būtinybę įgyvendinti 
priemones, kuriomis būtų sudarytos palankesnės sąlygos dalyvauti mažoms ir vidutinėms 
įmonėms;

15. ragina užtikrinti geresnį infrastruktūros sanglaudos programų koordinavimą ir 
integravimą įvairiose srityse, įskaitant IRT ir energetiką, užtikrinant geresnį planavimą 
nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis siekiant sumažinti sąnaudas ir geriau apsaugoti 
aplinką;

16. pabrėžia, jog būtina supaprastinti ir pagreitinti lėšų ir mokėjimų skyrimą galutiniams 
gavėjams tuo pat metu užtikrinant tinkamą finansų valdymą;

17. pripažįsta nedidelį sanglaudos programų poveikį nacionaliniams ekonomikos rodikliams, 
įskaitant BVP, ir atkreipia dėmesį į tai, kad įgyvendinti sanglaudos politiką vėluojama iš 
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dalies dėl pernelyg griežtų procedūrų; taigi pabrėžia, jog būtina didinti sanglaudos 
politikos veiksmingumą, taip pat mažinant biurokratizmą ir supaprastinant esamas 
mokėjimų naudos gavėjams procedūras ir būdus; pabrėžia, jog būtina užtikrinti 
biurokratinių procedūrų supaprastinimo ir kovos su sukčiavimu pusiausvyrą;

18. pabrėžia, jog reikia didinti ES biudžeto sverto poveikį sanglaudos programoms naudojant 
naujus investicijų finansavimo būdus, taip pat naujoviškai derinant subsidijas ir paskolas, 
atveriant naujas rinkas įvairių formų viešojo ir privataus sektorių partnerystėms ir plačiai 
naudojantis tarptautinių finansų institucijų patirtimi;

19. pabrėžia, kad įgyvendinant sanglaudos politiką reikėtų toliau stiprinti tarpvalstybinį, 
tarptautinį ir regionų bendradarbiavimą; taigi pabrėžia, jog būtina persvarstyti ir 
supaprastinti esamus tarpvalstybinio bendradarbiavimo susitarimus.
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