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PASIŪLYMAI

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

1. pabrėžia, kad regionų ekonominės veiklos ir gerovės įvertinimas akivaizdžiai yra 
sanglaudos ir struktūrinės politikos aspektas ir todėl jis patenka Regioninės plėtros 
komiteto atsakomybės sritin;

2. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą apsvarstyti, kokios naudos duotų BVP papildančių 
socialinių ir aplinkos rodiklių rinkinys, kuris turėtų būti pripažintas pagrindiniu matu, 
kuriuo ateityje galėtų būti pasinaudota vykdant ES politiką, siekiant pagerinti sprendimų 
priėmimo sąlygas, visų pirma susijusias su sanglaudos politika, ir geriau tvarkyti Europos 
piliečių reikalus; šiuo tikslu remia Eurostato veiklą ir ragina Komisiją parengti naują 
komunikatą dėl visų turimų rodiklių ir atsižvelgti į strategiją „ES 2020“;

3. pabrėžia, kad Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas 
dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo1, II 
priede nustatoma, kokie kriterijai, susiję su nedarbo, užimtumo, darbuotojų išsilavinimo 
lygiu ir gyventojų tankumu, turi būti taikomi skiriant finansavimą, siekiant regioninio 
konkurencingumo ir užimtumo tikslo; pabrėžia, kad siekiant tikslingai įgyvendinti 
programas regionuose ir miestuose, svarbu nustatyti tinkamus kriterijus ir įtraukti kitus, 
BVP papildančius, rodiklius nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis;

4. mano, kad BVP suteikia esminę informaciją ir yra veiksminga priemonė siekiant įvertinti 
regionų ekonominį augimą; mano, kad Parlamento 2010 m. spalio 7 d. rezoliucija dėl ES 
sanglaudos ir regionų politikos po 2013 m. 2 yra tinkamas pagrindas deryboms dėl 
tinkamumo gauti finansavimą iš ES regioninių fondų; mano, kad tinkamu sprendimo 
priėmimu lygmeniu, kai rengiama ir įgyvendinama ES politika, galėtų būti taikomos 
papildomos priemonės drauge su aplinkos ir socialiniais kriterijais bei kitais veiksniais, 
siekiant, kad būtų galima lengviau atlikti visa apimantį regioninio vystymosi vertinimą ir 
nukreipti sanglaudos politiką, kurios pagrindinis tikslas yra pasiekti, kad visi ES regionai, 
įskaitant pakraščio, atokiausius ir pasienio regionus, vystytųsi tolygiai ir būtų 
atsižvelgiama į jų ypatybes;

5. pabrėžia, kad struktūrinių fondų, Sanglaudos fondo, Fondo kaimo plėtrai ir Žuvininkystės 
fondo bendras finansavimas 2007–2013 m. yra griežtai grindžiami valstybių narių BVP; 
primena, kad ši koncepcija atitinka Europos Sąjungos solidarumo principą, nes sanglaudos 
politikos tikslas – sumažinti Europos regionų išsivystymo skirtumus;

6. mano, kad regioninė ekonomikos struktūra yra savaime sudėtinga ir kad esama tam tikros 
ekonominių, socialinių ir aplinkos aspektų tarpusavio priklausomybės; mano, kad taikant 
BVP, kuris vis dar yra svarbus ir tikslus programų įgyvendinimo regionuose ir miestuose 
raidos matas, kartais negalima pamatyti viso vaizdo, nes neatsižvelgiama į dabartinę 
padėtį regionuose; taigi mano, kad turėtų vykti rimtos, sąžiningos, atviros ir mokslu 

                                               
1 OL L 210, 2006 7 31, p. 25.
2 P7_TA(2010)0356.
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grindžiamos diskusijos apie kitų rodiklių, kurie papildytų BVP, naudą; pabrėžia, kad BVP 
turėtų išlikti pagrindinis su 1 tikslu susijęs kriterijus, tačiau siekiant nustatyti paramos 2 
tikslo regionams kategorijas ir prioritetus, reikėtų taikyti ir kitus kriterijus, kurie būtų 
nustatomi atsižvelgiant į atitinkamas socialines, ekonomines, aplinkos, demografines ir 
geografines problemas, kurių patiria regionai, kaip nurodyta Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 1083/2006; pažymi, kad valstybės narės galėtų apsvarstyti galimybę ištirti kitus 
rodiklius, pvz., aplinkos ir socialinius veiksnius, kurie padėtų susidaryti išsamesnį vaizdą 
apie visuomenės būklę, apie konkrečias 1 ir 2 tikslo regionų ir miestų ypatybes ir apie 
pridėtinę vertę, gaunamą vykdant ES politiką nacionaliniu lygmeniu tam, kad didelės ir 
mažai išvystytos teritorijos būtų vystomos pagal bendrą Europos sanglaudos politiką;

7. primena, kad ne tik ekonominiai klausimai, bet ir piliečių sveikata, švietimas ir apsauga, 
transporto priemonės ir infrastruktūra, aplinkos tvarumas, lygybė ir socialinė integracija 
yra neatskiriamos esminės Europos vystymosi modelio dalys; taip pat mano, kad, norint 
pasiekti strategijos „ES 2020“ tikslų ir plėtoti darnią socialinės rinkos ekonomikos 
politiką, vertinant projektus, kurie finansuojami pagal sanglaudos politiką, turėtų būti 
atsižvelgiama į regionų gyvenimo kokybę ir ekonominį, socialinį, geografinį, demografinį 
ir aplinkos pažeidžiamumą;

8. ragina Komisiją ir toliau taikyti BVP bei laikyti, kad jis yra pagrindinis kriterijus 
sprendžiant, ar skirti ES lygmens paramą regioninei politikai būsimuoju 2014–2020 m. 
programavimo laikotarpiu; pabrėžia, kad šiuo tikslu ir siekiant pateikti išsamesnį 
regioninės sanglaudos politikos vaizdą nacionalinėms valdžios institucijoms turi būti 
palikta galimybių naudoti kitus rodiklius tinkamu sprendimų priėmimo lygmeniu, t. y. kai 
rengiama ir įgyvendinama ES politika; mano, kad įgyvendinant regionines programas ir 
laikantis subsidiarumo principo vykdomos diskusijos ir svarstymai lengvai ir tiksliai 
pamatuojamų rodiklių, papildančių BVP, klausimu galėtų padėti susidaryti išsamesnį 
regioninės sanglaudos politikos rezultatų vaizdą, taigi nacionalinė patirtis galėtų padėti 
siekiant pagrindinių ES lygmens tikslų;

9. mano, kad, jei valstybės narės turi mokslinių įrodymų, kurie patvirtina sėkmingą ir 
ilgalaikę patirtį taikant visapusiškus ekonominius, aplinkos ir socialinius rodiklius, pagal 
kuriuos atsižvelgiama į kiekvieno regiono ypatumus skirstant struktūrinių ir sanglaudos 
fondų lėšas, reikės atlikti papildomus šių rodiklių patikimumo, tinkamumo ir galimo 
taikymo tyrimus, kad būtų galima spręsti bendras Europos problemas;

10. primena, kad taikant papildomus kriterijus turėtų būti laikomasi principo, jog sanglaudos 
politikos priemonės turi būti sutelktos tuose regionuose, kurių vystymasis dar vis atsilieka;

11. pažymi, kad griežtai taikant BVP kriterijų nustatant regionų tinkamumą atsižvelgiant į 
konvergencijos tikslą susidaro slenksčio efektas, kuris daro žalą regionams, kurie 
neatitinka tinkamumo kriterijų; taigi ragina Komisiją įvertinti galimybę nustatyti tarpinį 
tarp konvergencijos ir regioninio konkurencingumo ir užimtumo tikslą, kad būtų 
sumažintas minėtas slenksčio efektas;

12. mano, jog dėl ES finansuojamos sanglaudos neturėtų atsirasti investicijų, kurias skiriant 
nebūtų atsižvelgiama į tikrus Europos piliečių interesus.
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