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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 312 straipsnio 2 dalį, 
kurioje numatyta, kad Taryba vienbalsiai priima reglamentą, pagal kurį nustatoma 
daugiametė finansinė programa (DFP), gavusi Europos Parlamento absoliučia dauguma 
patvirtintą pritarimą,

– atsižvelgdamas į SESV 312 straipsnio 3 dalį, kurioje aiškiai įtvirtinta, kad DFP nustato 
didžiausią metinę įsipareigojimų asignavimų pagal išlaidų kategoriją sumą ir didžiausią 
metinę mokėjimų asignavimų sumą, todėl derybose dėl DFP Parlamentas ir Taryba turi 
griežtai laikytis savo vaidmenų, nustatytų pagal Sutartį, ir dėl sanglaudos politikos planų 
spręsti pagal įprastą teisėkūros procedūrą, kaip numatyta pagal SESV 177 straipsnį,

A. kadangi savo 2012 m. birželio 13 d. rezoliucijoje dėl daugiametės finansinės programos ir 
nuosavų išteklių Parlamentas pabrėžė, kad ES biudžetas, konkrečiai sanglaudos politikai 
išleidžiamos lėšos, yra tvirta priemonė strateginėms investicijoms, suteikiančioms 
akivaizdžią Europos pridėtinę vertę, didinti ir grąžinti Europos ekonomiką į augimo ir 
konkurencingumo vėžes kuriant darbo vietas ir gerovę ES piliečiams, taigi gerinant 
Europos piliečių gyvenimo kokybę;

B. kadangi į 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą reikia žiūrėti kaip į pagrindinę 
priemonę, skirtą strategijos „Europa 2020“ tikslams pasiekti visoje ES teritorijoje, taip pat 
pasiekti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą; kadangi pagal programą taip pat 
reikėtų siekti, kad ES tikslai, dėl kurių susitarė valstybių ir vyriausybių vadovai, būtų 
įgyvendinami realiais ir konkrečiais veiksmais, todėl būtina dabartinėse derybose išvengti 
į krizę sutelktos galvosenos ir siekti patikimo ir pagrįsto biudžeto, pagal kurį būtų 
užtikrinamas ekonomikos augimas ir užimtumas ir, pagaliau, aukštas ES piliečių 
gyvenimo lygis ir saugumas;

C. kadangi, kaip priemonė, prisidedanti prie tinkamo ES regionų dalyvavimo bendrojoje 
rinkoje, ir kaip pagrindinis ES atsakas į sunkiai panaikinamus ekonominius, socialinius ir 
teritorinius regionų skirtumus, ES sanglaudos politika turėtų ir toliau būti pagrindinis 
Europos solidarumo ramstis;

D. kadangi vis dėlto sanglaudos politiką reikia reformuoti, kad ji taptų labiau orientuota į 
rezultatą, sutelkta pagal temas ir patogi paramos gavėjams, taigi, ir efektyvesnė investicijų 
aspektu politika;

E. kadangi sanglaudos politika turėtų suteikti prieigą prie išteklių ir reaguoti į tikruosius ES 
regionų vystymosi poreikius, o tam taip pat reikia lankstumo siekiant atsižvelgti į 
specifinius regiono poreikius nustatant tikslus ir investicijų prioritetus, nepaisant poreikio 
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investuoti, pavyzdžiui, į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą bei inovacijas, nes tai 
svarbiausia priemonė, prisidedanti prie strategijos „Europa 2020“ tikslų pasiekimo, todėl 
ši investicijų kryptis turėtų būti tinkamai susieta su sanglaudos politika taikant laipsnišką 
kompetencijos plėtojimą;

F. kadangi akivaizdu, kad sanglaudos politika gali būti naudinga ir efektyvi tik tada, jei ji 
pagrįsta stabilia, solidžia ir tvaria finansine programa; kadangi, turėdamas tai mintyje, 
savo 2011 m. birželio 8 d. rezoliucijoje „Investicijos į ateitį. Naujoji daugiametė finansinė 
programa (DPF), skirta konkurencingai, tvariai ir integracinei Europai“ Parlamentas 
patvirtino savo įsipareigojimą ginti tvirtesnę ES sanglaudos politiką ir primygtinai 
reikalavo skirti tinkamo lygio išteklius, bent tokio paties lygio, kaip sutartas dabartiniu 
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu;

G. kadangi ES sanglaudos politika yra strateginė priemonė, skirta investicijoms, augimui ir 
konkurencingumui skatinti, duodanti akivaizdžios naudos ES, prisidedanti prie augimo ir 
darbo vietų kūrimo visoje Sąjungoje ir padedanti įveikti dabartinę ekonomikos ir finansų 
krizę, be kita ko, labai prisidedant prie įvairių nacionalinių atkūrimo programų ir padedant 
ieškoti būdų inovacijoms skatinti, tuo pat metu šalinant Europos regionų skirtumus;

H. kadangi nėra tiesioginio ryšio tarp valstybių narių regioninės politikos įgyvendinimo 
rezultatų ir makroekonominių rodiklių ir kadangi regionai neturėtų būti baudžiami už tai, 
kad nacionaliniu lygmeniu nesugebama laikytis su ekonomikos valdymu susijusių 
procedūrų; kadangi taikant papildomas nuobaudas dar labiau paaštrėtų valstybių narių, 
kurios ir taip turi makroekonominių sunkumų, problemos, taigi nepriimtina taikyti 
makroekonomines sąlygas, siejamas su finansavimu sanglaudos politikai;

I. kadangi EP apgailestauja dėl Komisijos pasiūlymo 47 proc. sumažinti specialius 
papildomus asignavimus atokiausiems ir mažiausiai apgyvendintiems regionams ir mano, 
kad finansinių išteklių reikėtų skirti tiek pat, kiek buvo skirta ankstesniu programavimo 
laikotarpiu;

J. kadangi vykdant ES sanglaudos politiką naudos gauna ir paramą gaunančios valstybės, ir 
valstybės, kurių įmokos į ES biudžetą viršija gaunamas išmokas;

K. kadangi sanglaudos politika užtikrina paramą priemonėms, skirtoms ekonominėms ir 
socialinėms sąlygoms visuose ES regionuose suvienodinti, ir jei nustatomi nauji teminiai 
fondai, jie neturėtų kelti pavojaus nacionaliniams finansiniams paketams, nes tai darytų 
neigiamą poveikį atskirų valstybių narių sanglaudos politikos darbo apimčiai ir 
rezultatams;

i. pabrėžia, kad Europos Parlamento požiūriu, finansavimas sanglaudos politikai turėtų 
išlikti bent 2007–2013 m. laikotarpio lygio, būtent 354 815 mlrd. EUR 2011 m. kainomis 
(išskyrus Europos infrastruktūros tinklų priemonę), ir tai yra absoliučiai minimalus 
pagrįsto finansavimo lygis, taigi, tai yra būsimos Parlamento derybinės pozicijos ribinė 
suma;

ii. primena, kad visi su sanglaudos politika susiję reikalai privalo būti sprendžiami pagal 
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įprastą teisėkūros procedūrą, taikomą 2014–2020 m. teisėkūros paketui, ir kad DFP 
reglamente turėtų būti aptariamos vien tik išlaidų sumos ir kategorijos;

iii. primena, kad SESV 312 straipsnio 5 dalyje reikalaujama, kad Parlamentas, Taryba ir 
Komisija imtųsi visų reikiamų priemonių tam, kad būtų lengviau priimti finansinę 
programą taikant tinkamą procedūrą, ir kad šiuo tikslu Taryba turėtų užtikrinti, kad 
Parlamentas iš anksto būtų informuotas apie teisinę priemonę, kurią ji ketina teikti 
Parlamentui, kad gautų jo pritarimą.
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