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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  pabrėžia, kad remiantis Lisabonos sutarties nuostatomis ir geriausia iki šiol turima 
patirtimi, sanglaudos politika turėtų būti nepriklausoma ir jos dabartiniai pagrindai ir 
principai neturėtų būti pakeisti pagal regioninės politikos išteklių išskaidymą pagal 
sektorius; pabrėžia, kad sanglaudos politika ir projektai turi būti labiau susieti su 
strategijos „Europa 2020“ prioritetais; pabrėžia, jog būtina nustatyti aiškius tikslus ir 
įvertinti, ar tikslai buvo pasiekti, pademonstruoti lankstumą peržiūrint veiklos programas 
ir perskirstant programoms skirtas lėšas, taip pat priskirti aiškias kompetencijas 
kiekvienam valdžios lygmeniui;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad sanglaudai skiriamos lėšos turėtų skatinti visos ES darnų 
vystymąsi, ypač užtikrinant geresnį regionų ir subregionų, kurių BVP mažesnis už ES 
vidurkį, pajėgumų išnaudojimą, skatinti ekonominę ir socialinę sanglaudą , kurios tikslas 
– mažinti regioninius skirtumus, gerinti tikrąją konvergenciją; pabrėžia, kad sanglaudos 
politika yra svarbi priemonė siekiant iki 2020 m. įgyvendinti tikslą „20-20-20“ ir nustatyti 
darnią Europos ekonomikos strategiją, kurioje būtų numatyti vidurio laikotarpio ir 
ilgalaikiai tikslai, siekiant kuo didesnio energijos efektyvumo ir kuo mažesnių išmetamų 
CO2 kiekių bei spręsti energetinio saugumo klausimus ir darbo vietų bendrojoje rinkoje 
kūrimo galimybes; teigia, kad investicijos į energijos efektyvumo, energijos infrastruktūrą 
ir atsinaujinančių energijos išteklių projektus, plačiajuosčio tinklo plėtra, taip pat 
informacinių ir ryšių technologijų naudojimas viešajame ir pramonės sektoriuose nedaro 
tokios pažangos, kaip tikėtasi;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad sanglaudos politika nepakankamai remia investicijas į 
infrastruktūrą, pritaikytą klimato kaitai, pavyzdžiui, apsaugos nuo potvynių srityje;

4. ragina susieti subsidijų skyrimą su ankstesniais rezultatais ir suteikti daugiau galimybių 
Audito rūmams ir OLAF pradėti ES lėšų susigrąžinimo procedūras, kai valstybės narės 
netinkamai jas naudoja, taip pat mažinti nereikalingas administracines kliūtis, užtikrinti 
lankstesnį projektų valdymą ir suderintus patikrinimus, siekiant juos supaprastinti ir 
išvengti nesusipratimų bei klaidingų interpretacijų, kurios dažnai pasitaiko dabartinėje 
administracinėje praktikoje;

5. prašo Komisijos nustatyti kliūtis, kurios trukdo tam, kad daugiau šių lėšų būtų panaudota 
energetikos srityje, ir pasiūlyti papildomas priemones siekiant ištaisyti šią padėtį; tačiau 
pastebi, kad pasiūlytos priemonės negali keisti dabartinių sanglaudos politikos pagrindų ir 
skatinti fondų lėšų išskaidymą pagal sektorius;

6. ragina Komisiją ir nacionalines valdžios institucijas labiau susieti sanglaudos fondus ir 
mokslinių tyrimų bendrąją programą; pabrėžia, kad sanglaudos fondai turėtų būti 
naudojami mokslinių tyrimų infrastruktūrai gerinti, siekiant užtikrinti aukštą mokslinių 
tyrimų lygį, kurio reikia mokslinių tyrimų finansavimui gauti; ragina gerinti informacijos 
mainus tarp sanglaudos fondų ir mokslinių tyrimų programų, jeigu perspektyvių projektų 
paraiškai patenkinti būtų reikalinga geresnė infrastruktūra;
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7. atkreipdamas dėmesį į sanglaudos politikos apžvalgą ir į ES finansinę perspektyvą prašo 
Komisijos užtikrinti, kad energijos taupymas būtų viena iš savaime įtraukiamų sąlygų 
suteikiant struktūrinių ir sanglaudos fondų paramą, taip pat kad daugiau šių fondų 
paramos būtų skirta efektyvaus energijos vartojimo projektams, susijusiems su efektyviu 
energijos vartojimu pastatuose, ir decentralizuotiems energijos iš atsinaujinančių išteklių 
projektams; pažymi, kad tai neturi daryti neigiamo poveikio projektams, kurie nėra 
niekaip susiję su energijos efektyvumo klausimais, ir neturi sudaryti didesnių 
biurokratinių kliūčių struktūrinių ir sanglaudos fondų paramos gavėjams;

8. yra įsitikinęs, kad būsto sektorius gali padėti skatinti regioninę plėtrą, pavyzdžiui, 
konsoliduojant ekonominę veiklą, pagrįstą technologijų naujovėmis energetikos ir miestų 
modernizavimo srityje, taip pat stiprinant susijusių regionų socialinę sanglaudą; ragina 
Komisiją iki 2011 m. birželio mėn. pradėti Europos statybos iniciatyvą, pagal kurią būtų 
remiama, o iki 2050 m. įgyvendinta nulinės energijos statybų aplinka;

9. ragina Komisiją ir valstybes nares pasinaudoti 2007–2013 m. finansinės perspektyvos ir 
sanglaudos politikos vidurio laikotarpio peržiūra ir užtikrinti, kad Europos fondų lėšos 
2011−2013 m. laikotarpiu būtų geriau įsisavinamos;

10. pripažįsta, kad veiksmingas išteklių naudojimas turi įvairialypę socialinę ir ekonominę 
naudą, pavyzdžiui, ir kaimo, ir miesto vietovėse padeda kurti tokias darbo vietas, ypač 
MVĮ srityje, kurių negalima perkelti į kitą vietą,

11. pripažįsta, kad ištekliai galėtų būti naudojami geriau, o socialinę naudą galima užtikrinti 
paskirstant sanglaudos politikos fondų lėšas taip, kad valstybėse narėse būtų skatinamas 
tvarus vystymasis regioniniu ir subregioniniu lygmeniu; mano, kad tolygesnis sanglaudos 
fondo lėšų paskirstymas leis išnaudoti regionų socialinius pajėgumus ir vietos išteklius, o 
tai sukurs naujas darbo vietas;

12. atsižvelgiant į į naują finansinę programą ir strategiją „ES 2020“, prašo Komisijos 
užtikrinti, kad MVĮ galėtų lengviau gauti ES paramą regioniniams projektams, taigi 
didinti specialioms MVĮ programoms skirtą biudžetą, skatinti gebėjimą įsisavinti lėšas, 
taip pat supaprastinti administracines procedūras; pabrėžia, kad MVĮ atlieka svarbų 
novatorišką vaidmenį ekonomikoje, ir pažymi, kad reikia „pažadinti miegančius 
novatorius“, t. y. skatinti MVĮ dalyvauti novatoriškuose projektuose ir padėti jiems geriau 
išnaudoti savo pajėgumus;

13. pabrėžia konkurencingo miškų sektoriaus regioninei plėtrai svarbą, ypač kaimo vietovėse, 
kur jis reikšmingai prisideda prie ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo ir gerovės;

14. pabrėžia svarbų vietos ir regioninės valdžios institucijų vaidmenį įgyvendinant sanglaudos 
politiką; mano, kad MVĮ, verslo tinklų, mokslinių tyrimų institutų, grupių ir regioninės 
valdžios institucijų bendradarbiavimas vietos lygiu turėtų būti pagerintas, siekiant greičiau 
identifikuoti regioninių programų ir projektų galimybes, remti užimtumą, MVĮ sektoriaus 
plėtrą, taikomųjų mokslinių tyrimų ir inovacijų plėtrą ir kvalifikuotų darbo vietų kūrimą; 
taigi ragina stiprinti bendradarbiavimą su vietos ir regioninės valdžios institucijomis 
įgyvendinant sanglaudos politiką ir atsižvelgti į Regionų komiteto nuomonę „Sanglaudos 
politikos indėlis įgyvendinant strategiją „Europa 2020“ integruojant sanglaudos politiką į 
finansinę perspektyvą po 2013 m.;
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15. todėl atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina įgyvendinamas iniciatyvas, pavyzdžiui, 
JASPERS (projektų rengimas), JEREMIE (akcinis kapitalas, kreditai arba garantijos) ir 
JASMINE (mikrokreditai), ir ragina Komisiją dar labiau supaprastinti ir racionalizuoti 
procedūras, palengvinančias MVĮ dalyvavimą, taip pat nustatyti papildomas ES finansų 
inžinerijos priemones;

16. pabrėžia svarbų švietimo ir mokslinių tyrimų vaidmenį plėtojant inovacijas, ypač IRT 
srityje, ir skatinant efektyvų energijos naudojimą, taip pat susijusį su sanglaudos politika 
ir tvariu ekonomikos vystymusi ES;

17. atkreipia dėmesį į sunkumus, su kuriais valstybės narės susiduria įgyvendindamos ES 
direktyvas dėl komunalinių atliekų perdirbimo ir valdymo, taip pat į tai, kad medžiagų ir 
energijos perdirbimas suteikia papildomų galimybių įgyti išteklių ir kurti naujas darbo 
vietas, ypač regioniniu ir subregioniniu lygmeniu;

18. pažymi, kad išsivystymas skaitmeninės ekonomikos srityje labai netolygus; prašo 
Komisijos ir valstybių narių skirti daugiau paramos IRT ir skatinti juos kurti naujoves, 
dėti daugiau pastangų propaguojant investicijas į naujus, atvirus ir konkurencingus didelės 
spartos tinklus, kurie užtikrintų visuotinę prieigą prie interneto ir sumažintų Europos 
piliečių skaitmeninę atskirtį.
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