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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Specialųjį politinių išbandymų ir biudžeto 
išteklių siekiant tvarios Europos Sąjungos po 2013 m. komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. atkreipia dėmesį į tai, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai padidėjo sanglaudos politikos 
svarba, ir į tai, kad ji papildyta trečiuoju ramsčiu (teritorinė sanglauda), ir pažymi, kad 
valstybės narės, regionai ir miestai gali geriausiai aktyviai įgyvendinti šią politiką, todėl 
suskirstymas pagal sektorius turėtų neigiamų pasekmių ir neatitiktų Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo;

2. mano, kad sanglaudos politika yra svarbi, tačiau ne vienintelė strategijos „ES 2020“ 
įgyvendinimo priemonė ir kad tinkama savarankiška sanglaudos politika – tai pirminė 
sąlyga siekiant sėkmingos bendros ES veiklos, kadangi ji kaip veiksminga priemonė 
vietos ir regiono lygmenimis prisideda prie bendrų šioje strategijoje nustatytų tikslų 
siekimo ir leidžia susieti strateginius tikslus su vietos poreikiais panaudojant turimą 
potencialą vietoje; pabrėžia, kad dėl savo horizontalaus pobūdžio sanglaudos politika 
prisideda prie visų strategijos „ES 2020“ tikslų: pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo, 
ir kad tai turi atsispindėti daugiametėje finansinėje programoje (DFP) po 2013 m.; 
pabrėžia, kad į Lisabonos sutartį įtraukti tikslai, kurie nesutampa su „ES 2020“ tikslais, 
taip pat turėtų būti pasiekti ir kad reikėtų patikslinti šios strategijos tikslus ir jų ryšį su 
kitais tikslais; pritaria Komisijai, kad reikia geriau panaudoti esamą lėšų sąveiką;

3. mano, kad ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda – tai esminė sąlyga norint pasiekti 
konkurencingumo tikslą, ypač skatinant ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad sėkminga ekonominės ir socialinės sanglaudos politika aiškiai 
matoma 27 valstybių narių 271 regione, ir nurodo, kad subsidiarumo principas, 
partnerystės principas ir įvairių lygių valdymas yra svarbios šios sėkmės sąlygos; 
pakartoja, jog pažangiosios patirties klausimu laikosi pozicijos, pateiktos savo 2009 m. 
kovo 24 d. rezoliucijoje dėl pažangiosios patirties regioninės politikos srityje ir 
struktūrinių fondų1 lėšų naudojimo kliūčių;

5. pabrėžia, kad atskirą didžiausią biudžetą turinti sanglaudos politika jau keletą 
dešimtmečių yra viena svarbiausių, matomiausių ir sėkmingiausių ES politikos sričių, kad 
sanglaudos politikos europinė pridėtinė vertė neginčytina, kadangi šią politikos sritį 
sudaro gerai veikiantis Europos tikslų siekimo mechanizmas ir kadangi ji sugeba skatinti 
sąveiką su kitomis Europos vidaus politikos sritimis;

6. atkreipia dėmesį tai, kad formuojant modernią sanglaudos politiką reikia atsižvelgti į 
likusius struktūrinių reformų poreikius bei į naujus iššūkius, su kuriais susiduriama 
visuose ES regionuose; todėl mano, kad būtina nustatyti šiuos prioritetus:

– reikia, kad vyktų tvarus ekonominis augimas, kuris teigiamai veiktų darbo rinką 
miesto ir kaimo vietovėse;

                                               
1 OL C 117 E, 2010 5 6, p. 38.
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– reikia, kad būtų užtikrinta gerai veikianti, išmani ir šiuolaikiška infrastruktūra 
(transportas, ryšiai, vandentiekis, kanalizacija, atliekos, energetika);

– pabrėžiama, kad vykdant sanglaudos politiką reikia remti:

(i) moksliniais tyrimais, technologijų plėtra ir inovacijomis pagrįstą pažangų augimą 
bei IRT diegimą,

(ii) švietimą, lavinimą ir tolesnį mokymąsi,

(iii) užimtumą,

(iv) integruotą miestų plėtrą, įskaitant, pavyzdžiui, energetinį pastatų naudingumo 
skatinimą,

(v) socialinio matmens plėtrą, įskaitant visuotinės svarbos paslaugas ir pastangas 
kovoti su demografiniais pokyčiais,

(vi) mažąsias ir vidutines įmonės (MVĮ), kaip regionų ekonominio ir socialinio 
vystymosi variklį;

(vii) klimato kaitos tikslus,

(viii) regionus, kuriuose yra didelių ir nuolatinių gamtinių ir demografinių kliūčių, pvz., 
atokiausius šiaurės regionus, kuriose labai mažas gyventojų tankumas, taip pat 
salas, pasienio regionus ir kalnuotas vietoves;

(ix) labiau integruotų ir suderintų regioninių ekonominių sistemų, užtikrinančių 
harmoningą ekonomikos ir socialinį vystymąsi, kūrimą;

7. atkreipia dėmesį į tai, kad priemonės, kuriomis siekiama didesnio konkurencingumo, 
priklauso nuo kiekvieno regiono ypatybių, įskaitant jų išsivystymo lygį, ir todėl reikia 
deramai atsižvelgti į valstybių narių ir regionų lankstumo rengiant geriausius politikos 
krypčių derinius užtikrinimą;

8. pritaria tam, kad ESF veikla turėtų ir toliau būti sudėtinė sanglaudos politikos dalis ir kad 
jį reikia plėsti; ragina užtikrinti geresnį sanglaudos politikos ir kaimo plėtros priemonių 
pagal ERPF ir EŽUFKP koordinavimą, kad kuo veiksmingiau ir efektyviau būtų 
naudojami ištekliai, ne vien tik atsižvelgiant į kiekvieno regiono ypatybes ir 
konvergencijos problemas, bet ir atitinkamai įtraukiant kaimo vietoves;

9. mano, kad reikia stiprinti visų formų teritorinį bendradarbiavimą (tarpvalstybinį, 
tarpregioninį ir tarptautinį) ir didinti jam skirtus biudžetus;

10. ragina ypatingai paremti mažiausiai išsivysčiusius bei nepalankioje padėtyje esančius 27 
ES valstybių narių regionus vadovaujantis solidarumo principu (tikslas Nr. 1); taip pat 
pabrėžia, kad būtina nustatyti ambicingą tikslą Nr. 2 labiau išsivysčiusiems regionams ir 
tinkamas pereinamojo laikotarpio taisykles; tačiau mano, kad siekiant užtikrinti 
subalansuotą ir darnią visų ES regionų plėtrą sanglaudos politika turi būtinai apimti visą 
ES teritoriją;
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11. atkreipia dėmesį į tai, kad tarp regionų, turinčių teisę gauti finansavimą, ir kitų regionų yra 
susidaręs reikšmingas slenksčio efektas, ir mano, kad šį slenksčio efektą reikia mažinti;

12. pabrėžia, kad siekiant vykdyti sėkmingą ir tvirtesnę sanglaudos politiką būtinas 
atitinkamas finansavimas, kuris jokiu būdu negali būti mažesnis nei dabartiniu 2007–
2013 m. programavimo laikotarpiu numatytos lėšos;

13. primena, kad vienas iš labiausiai kritikuojamų sanglaudos politikos aspektų yra jos 
taisyklių sudėtingumas; pabrėžia poreikį supaprastinti šios politikos srities taisykles ir 
procedūras, sumažinti sudėtingumą ir administracinę naštą siekiant užtikrinti skaidrų ir 
veiksmingą išteklių skyrimą regionams, miestams ir savivaldybėms, o patikrų dažnis 
turėtų atitikti pažeidimų riziką laikantis proporcingumo principo;

14. pabrėžia, kad geriau derinamos įvairios finansinės priemonės, pvz., subsidijos, paskolos 
arba apyvartiniai fondai, gali padėti veiksmingiau naudoti lėšas; ragina vietos ir regionų 
valdžios institucijas pasinaudoti visomis Komisijos nustatytų finansų inžinerijos ir 
techninių paramos priemonių teikiamomis galimybėmis siekiant skatinti investuoti vietos 
ir regiono lygmenimis;

15. pabrėžia, kad reikia stiprinti struktūrinių fondų svertinį poveikį geriau naudojantis 
viešaisiais pirkimais; taigi pabrėžia, kad reikia toliau plėtoti ir įgyvendinti viešųjų 
pirkimų, kuriuos vykdant daromas mažesnis poveikis aplinkai (vadinamieji ekologiški 
viešieji pirkimai), taisykles; ragina Komisiją ir valstybes nares ir toliau skatinti naudotis 
ikikomerciniais viešaisiais pirkimais siekiant prisidėti prie MTTP bei naujovių diegimo 
ES;

16. ragina, kad ateityje atliekant išlaidų kontrolę daugiau dėmesio būtų skiriama rezultatams 
siekiant neužkrauti per didelės administracinės naštos galutiniams pagalbos gavėjams;

17. pabrėžia, kad reikėtų srityse, tiesiogiai susijusiose su sanglaudos politika, nustatyti ex ante
sutartas sąlygas ir tinkamus rezultatų rodiklius, kurie sudarytų galimybę pagerinti regionų 
politikos formavimą, ir pradėti atvirą diskusiją siekiant didinti sanglaudos veiksmingumą;

18. pažymi, kad 5 metų laikotarpis yra per trumpas, nes leidimų suteikimo procedūros 
pernelyg ilgai trunka ir todėl negalima veiksmingai panaudoti lėšų; atkreipia dėmesį į tai, 
kad anksčiau pasiteisino 7 metų laikotarpis ir jis jokiu būdu neturėtų būti trumpesnis; 
pažymi, kad septynerių metų ar po 2020 m. numatytas dar ilgesnis daugiametės finansinės 
programos laikotarpis leistų išsaugoti efektyvumą; pabrėžia, kad šis laikotarpis turėtų 
atitikti finansavimo prioritetų tvarkaraštį ir sutapti su  Parlamento ir Komisijos kadencija;

19. pažymi, kad toliau turėtų būti vykdomas bendras finansavimas ir taikoma taisyklė „n+2“ 
arba „n+3“ numatant didesnio lankstumo galimybes ypatingais atvejais, kurie, tikėtina, 
gali susidaryti kitu programavimo laikotarpiu; mano, kad bendras finansavimas ateinančiu 
programavimo laikotarpiu turėtų likti panašus į dabartinio laikotarpio; ragina, kad, 
nepaisant to, jog reikia užtikrinti tam tikrą išteklių panaudojimo lankstumą, taikant 
minėtąsias taisykles atsilaisvinusios lėšos liktų sanglaudos biudžete, o ne būtų grąžinamos 
valstybėms narėms;

20. atkreipia dėmesį tai, kad sanglaudos politikai vykdyti numatytomis fondų lėšomis neturėtų 
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būti naudojamasi, kai norima nubausti vadovaujantis Stabilumo ir augimo pakto 
nuostatomis; pabrėžia, kad tai turėtų neigiamų pasekmių atitinkamiems regionams, 
valstybėms narėms ir ES ir kad taikant tokias priemones valstybės narės ir regionai būtų 
traktuojami nevienodai, nes labiausiai būtų nubausti skurdžiausieji;

21. atkreipia dėmesį į tai, kad taisyklės dėl sąlygų turėtų būti taikomos tik sanglaudos
politikos priemonėms ir instrumentams;

22. ragina pateikti pasiūlymą siekiant taikyti griežtesnes finansines sankcijas valstybėms 
narėms, kurios nesilaiko stabilumo reikalavimų, ir siūlo numatyti jas taikyti automatiškai;

23. mano, kad, vykdydama sanglaudos politikos veiksmus, Europos Sąjunga ne tik remia 
regionus, bet ir tampa matomesnė šiuose regionuose, ir nurodo, kad geresnis matomumas 
padėtų dar labiau išryškinti Europos lygmens veiksmų pridėtinę vertę ir prie jų prisidėti;

24. ypač pabrėžia, kad pažangi ir drauge ekologiška bei visa apimanti sanglaudos politika gali 
atlikti esminį vaidmenį siekiant strategijos „ES 2020“ tikslų ir kaip ir visų kitų sričių 
politika gali prisidėti prie šių tikslų; atkreipia dėmesį tai, kad tai dar kartą įrodo nedalomos 
sanglaudos politikos svarbą, ir todėl nepritaria išskirstymui į atskiras biudžeto eilutes, 
kadangi sanglaudos politikai reikėtų skirti atskirą eilutę ES biudžete.
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