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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. yra nusivylęs dėl to, kad Komisija pakartotinai nereagavo į Parlamento raginimus 
užtikrinti visapusišką Europos semestro demokratinį teisėtumą, metinę augimo apžvalgą 
paversti metinėmis tvaraus augimo gairėmis ir ją pateikti tokia forma, kad Parlamentas 
galėtų siūlyti pakeitimus, taip pat užtikrinti, kad taikant skaidrų tarpinstitucinio sprendimų 
priėmimo procesą bendru susitarimu būtų parengtos politikos gairės; ragina Komisiją 
teikiant būsimas metines augimo apžvalgas siekti platesnio užmojo tikslų, įtraukiant 
rekomendacijas dėl augimo skatinimo ir platesnio pobūdžio nacionalinės, regionų bei 
vietos valdžios institucijoms skirtas gaires; pabrėžia, kad nacionaliniai parlamentai ir 
regionų bei vietos institucijos turi labai ribotas galimybes dalyvauti Europos semestro 
procese, nepaisant to, kad jų įnašas ir dalyvavimas yra būtini norint sustiprinti strategijos 
Europa 2020 tikslų įgyvendinimo galimybes;

2. yra labai susirūpinęs, kad net praėjus keleriems metams nuo sisteminės krizės pradžios 
ilgalaikis nedarbas ES ir toliau didėja, o jaunimo nedarbas pasiekė nerimą keliantį lygį, 
didėja skurdo ir socialinės atskirties rizika ir nesuteikiama jokių perspektyvų dėl padėties 
pagerėjimo artimiausioje ateityje;

3. primygtinai ragina Komisiją, valstybes nares ir regionus suteikti ryžtingiems nedarbo 
lygio ES mažinimo veiksmams prioritetą;

4. pabrėžia, kad Komisija turėtų kreipti daugiau dėmesio į konkrečias tendencijas vietos 
lygmeniu, regionuose ir valstybėse narėse bei galimas klaidas savo prognozėse, kurios 
sudaro metinės augimo apžvalgos pagrindą;

5. pažymi, kad sanglaudos politika yra pagrindinė ES investicijų priemonė ir vaidina svarbų 
vaidmenį Europa 2020 strategijai ir yra tiksliai orientuota pagal vietos, regionų ir 
valstybių narių investicinius poreikius, kuo ne tik mažinami regionų skirtumai, bet ir 
spartinamas valstybių narių ekonomikos atgaivinimas bei prisidedama prie tvaraus augimo 
ir darbo vietų kūrimo valstybėse narėse ir visoje Sąjungoje; atkreipia dėmesį į tai, kad dėl 
šių priežasčių sanglaudos politika yra tinkamiausia prieinama priemonė ekonomikos 
atgaivinimui užtikrinti sukuriant tiek darbo vietų, kiek būtų numatyta Komisijos 2013 m. 
metinėje augimo apžvalgoje; todėl mano, kad bet koks sanglaudos politikai skirto 
biudžeto mažinimas turėtų didelių neigiamų pasekmių strategijos Europa 2020 tikslams ir 
reikalauja, kad naujuoju programų sudarymo laikotarpiu sanglaudos politikai būtų skirta 
pakankamai lėšų, bent jau tokio dydžio, koks yra numatytas dabartiniu 2007–2013 m. 
laikotarpiu ir apimant visus regionus;

6. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad regioninė politika ir toliau atliks svarbų 
vaidmenį plėtojant nacionalines programas per Europos semestrą ir bus viena pagrindinių 
priemonių socialinės politikos ir užimtumo srityse nustatytiems vidutinio laikotarpio ir 
ilgalaikiams tikslams pasiekti;

7. pažymi, kad esant didžiuliams fiskaliniams suvaržymams ir sumažėjusiems privačiojo 
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sektoriaus skolinimo pajėgumams, struktūriniai fondai ir sanglaudos fondas dėl jų 
teikiamo finansavimo apimties ir siekiamų tikslų yra pagrindinis valstybių narių turimas 
svertas, kuriuo galima skatinti ekonomiką ir pasiekti augimo bei užimtumo tikslus, 
numatytus strategijoje „Europa 2020“; todėl pabrėžia, kad atsižvelgiant į svarbų 
sanglaudos politikos vaidmenį plėtojant nacionalines programas per Europos semestrą, 
šiai politikai metinėje augimo apžvalgoje reikėtų teikti didžiausią dėmesį ir į ją reikėtų 
atsižvelgti vykdant kasmetines diskusijas dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo 
Europos Sąjungoje;

8. ragina Komisiją ir Tarybą susitarti dėl konkrečių priemonių, kuriomis būtų atsižvelgiama į 
konkrečias aplinkybes ir užtikrinamas aktyvesnis nacionalinių, regionų ir vietos 
institucijų, socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės dalyvavimas formuojant ir 
įgyvendinant tvarią politiką, vadovaujantis metine augimo apžvalga ir siekiant geriau 
įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ tikslus; atkreipia dėmesį į tai, kad taikant šį 
daugiapakopio valdymo metodą galutiniams paramos gavėjams neturėtų būti užkraunama 
didesnė administracinė našta;

9. mano, kad yra labai svarbu, kad sanglaudos politika būtų mažinami vidaus 
konkurencingumo skirtumai ir struktūriniai skirtumai, pasinaudojant šios politikos 
galimybe prisitaikyti prie konkrečių vietos, regionų ir valstybių narių poreikių; todėl 
palankiai vertina Komisijos iniciatyvą nepaskirtų struktūrinių fondų lėšų kur įmanoma, 
perskyrimo energijos efektyvumo, jaunimo užimtumo priemonėms bei MVĮ, nes tai 
atitinka strategijos Europa 2020 tikslus; prašo tinkamai informuoti Parlamentą apie šios 
iniciatyvos įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu;

10. palankiai vertina tai, kad 2013 m. metinėje augimo apžvalgoje Komisija pripažįsta, jog 
siekiant užtikrinti spartesnį nepaskirtų struktūrinių fondų lėšų paskirstymą turi būti toliau 
stiprinami administraciniai gebėjimai; pažymi, kad įgyvendinant tokią veiklą didžiausias 
dėmesys turėtų būti skiriamas valstybių narių, regionų ir vietos lygmenimis veikiančioms 
institucijoms; pabrėžia, kad spartesnis nepanaudotų struktūrinių fondų lėšų išmokėjimas 
padėtų sustiprinti rinkos likvidumą;

11. pritaria Komisijai, kad naujoviškomis ES finansinėmis priemonėmis gali būti paskatintos 
tikslinės investicijos, užtikrintas ES biudžeto didinamasis poveikis ir sustiprintos ES 
ekonomikos augimo galimybės; atsižvelgdamas į tai, primygtinai ragina Komisiją teikti 
valstybėms narėms ir regionams išsamią informaciją, papildomą pagalbą ir gaires dėl 
sanglaudos politikos finansinių priemonių taikymo srities išplėtimo 2013 m. ir būsimu 
programavimo laikotarpiu (2014–2020 m.); ragina valstybes nares vadovautis Komisijos 
nurodymais ir aiškiai nurodyti savo nacionalinėse reformų programose, kaip jos ketina 
panaudoti struktūrinių fondų lėšas augimo ir užimtumo didinimo prioritetams remti 
pasitelkiant finansines priemones;

12. ragina Komisiją ir valstybes nares spręsti nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant 
mažumoms priklausančius žmones (pvz., romus), žmones iš skurdžiausių vietovių ar 
turinčius negalią, menko dalyvavimo darbo rinkoje problemą;

13. pripažįsta, kad svarbu didinti EIB pajėgumą skolinti kapitalą, ir rekomenduoja tai 
suderinti su ES prioritetais, kuriais siekiama panaikinti regionų skirtumus; ragina 
Komisiją prašyti valstybių narių panaudoti dalį joms skirtų struktūrinių fondų lėšų EIB 
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skolinimo rizikai iš dalies padengti ir MVĮ bei labai mažoms įmonėms skirtoms paskolų 
garantijoms teikti ir taip padidinti ekonominės veiklos mastą visuose sektoriuose ir 
regionuose bei užtikrinti papildomas užimtumo galimybes ir įveikti dabar MVĮ patiriamas 
problemas, susijusias su jų ribota galimybe gauti kreditų;

14. pažymi, kad demografiniai pokyčiai neabejotinai daro poveikį socialinės infrastruktūros 
teikimui ir kelia didelių sunkumų visoms kartoms visoje ES; todėl pabrėžia, kad 
Komisijos apžvalgoje turėtų būti skirtas didesnis dėmesys sanglaudos politikos 
vaidmeniui įveikiant demografines problemas;

15. ragina valstybes nares visapusiškai pasinaudoti struktūriniais fondais įgyvendinant aktyvią 
rinkos politiką siekiant gerinti visų amžiaus grupių įsidarbinimo galimybes, kad būtų 
pailgintas jų darbingas amžius, ir veiksmingai kovoti su struktūriniu bei ilgalaikiu 
nedarbu; todėl pabrėžia, kad būtina užtikrinti pakankamas investicijas tiek į finansinę 
paramą ir valstybių bei regiono administracijų apmokymus, norint pagerinti jų įgūdžius ir 
pajėgumus, o taip pat jų žinias apie struktūrinių fondų ir sanglaudos fondo taisykles; 
mano, kad Komisija turėtų nedelsiant pasiūlyti iniciatyvą „Europos jaunimo garantijos“, 
siekiant iš tiesų pagerinti neturinčių darbo ir nesimokančių jaunų žmonių padėtį, bei turėtų 
glaudžiai bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, dalį nepanaudotų struktūrinio fondo 
lėšų skiriant jaunimo, ypač kaimo vietovėse, užimtumo problemai spręsti, ypatingą dėmesį 
skiriant jų verslumui, kad būtų užkirstas kelias kaimo gyventojų skaičiaus mažėjimui.
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