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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

Bendrosios aplinkybės
1. palankiai vertina pastangas, įdėtas siekiant stiprinti ekonomikos, biudžeto ir užimtumo 

politikos koordinavimą per Europos semestrą, sudarant galimybę kasmet po pusmetį vienu 
metu stebėti nacionalinius biudžetus ir ekonominę politiką; pabrėžia, kad Komisijos 
metinėje augimo apžvalgoje didžiausias dėmesys turėtų būti skirtas sanglaudos politikai; 
todėl apgailestauja, kad 2013 m. metinėje augimo apžvalgoje nepasinaudota galimybe 
pradėti reikšmingesnės diskusijos ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo Europos 
Sąjungoje klausimais, ypač nuodugniai peržiūrint šios politikos gaires; mano, kad su 
2012 m. Europos semestru susijusio proceso metu ypatingas dėmesys atkreiptas į tai, kad 
Europos Sąjungai būtina pasiekti ekonominę, socialinę ir teritorinę regionų sanglaudą ir 
pagerinti makroekonominį koordinavimą, taip pat stiprinti demokratinį teisėtumą ir gerą 
valdymą sanglaudos politikos ir visos Europos lygmeniu koordinuojamos politikos, kuria 
siekiama strategijos „Europa 2020“ tikslų, atžvilgiu;

2. pabrėžia, kad sanglaudos politika atlieka lemiamą vaidmenį kaip esminė priemonė 
strategijos „Europa 2020“ tikslams siekti, taip pat ekonomikos augimui ir darbo vietoms 
generuoti ir realiajai ekonomikai stabilizuoti; laikosi nuomonės, kad dėl savo ilgalaikių 
vystymosi programų, biudžetinio matmens, decentralizuotos administravimo sistemos ir 
ES tvaraus vystymosi prioritetų įtraukimo tvirta ir gerai finansuojama sanglaudos politika 
yra naudinga ir veiksminga strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo priemonė ir padeda 
apsisaugoti nuo būsimų ekonomikos ir finansų krizių; pažymi, kad sanglaudos politika yra 
investicijų politika ir todėl pagal ją – remiantis solidarumo principu – turėtų būti 
skatinama tvari teritorinė, ekonominė ir socialinė visų ES regionų sanglauda; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad į strategijos „Europa 2020“ pažangaus, tvaraus ir visa 
apimančio ekonomikos augimo tikslų siekį svarbu įtraukti visus regionus ir vietos valdžios 
institucijas;

3. mano, kad regioninė politika toliau atliks labai svarbų vaidmenį kuriant nacionalines 
programas Europos semestro pagrindu ir kartu bus esminė priemonė nustatytiems tikslams 
siekti vidutiniuoju ir ilguoju laikotarpiu;

4. primena, kad sanglaudos politika gali būti sėkminga tik jei jai bus numatyta stabili 
ilgalaikė finansinė programa; pabrėžia, kad pagal Bendrų nuostatų reglamentą numatytų 
lėšų įgyvendinimo negali lemti tai, ar laikomasi makroekonominio sąlygiškumo taisyklių, 
kadangi regionų ir vietos valdžios institucijos negali būti kaltinamos dėl to, kad jų 
nacionalinės vyriausybės nesugeba subalansuoti savo biudžeto;

5. pabrėžia, kad įgyvendinant tvirtą ir tinkamai finansuojamą sanglaudos politiką būtų 
galima apsisaugoti nuo būsimų ekonomikos ir finansų krizių Europoje ir pirmiausia 
apsaugoti mažiau išsivysčiusius regionus;

6. pabrėžia, kad krizės metu pagal sanglaudos politiką numatytos lanksčios priemonės greitai 
prisiderina prie kintančių reikmių ir griežtesnių finansinių sąlygų; primena, kad tokios 
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neatidėliotinos priemonės, kaip avansai ar padidintos bendro finansavimo dalys, buvo 
jungiamos su ilgalaikės politikos priemonėmis ekonomikos augimui skatinti ir darbo 
vietoms generuoti; šiame kontekste palankiai vertina Komisijos iniciatyvą esant galimybių 
perprogramuoti dar nepanaudotus struktūrinių fondų išteklius ir juos skirti mažoms ir 
vidutinėms įmonėms (MVĮ), energijos vartojimo efektyvumui ir jaunimo užimtumui 
skatinti;

7. pabrėžia, kad būtina modernizuoti viešąjį administravimą, nes tai svarbus struktūrinių 
fondų lėšų įsisavinimo valstybėse narėse gerinimo veiksnys; siūlo teikti ekspertų pagalbą 
jos pageidaujančioms valstybėms narėms; primena, kad struktūrinių fondų lėšų 
naudojimas turėtų būti gerinamas ir mažinant biurokratinę naštą;

Mokesčių ir biudžeto pusiausvyros nebuvimas ir nuosmukio rizika

8. reiškia susirūpinimą dėl to, kad dėl pernelyg intensyvių su mokestinėmis griežto taupymo 
priemonėmis susijusių pradinių pastangų, kurios daugumoje euro zonos šalių buvo 
dedamos sinchroniškai, 2013 m. bus sutrikdytos ekonomikos augimo galimybės; laikosi 
nuomonės, kad investicijos į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą turėtų būti 
valstybių narių pastangų esmė ir kad griežtas taupymas turėtų būti pradėtas laipsniškai 
taikyti ilgesniu laikotarpiu; palankiai vertina tai, kad Komisija pripažįsta, jog ekonomikos 
augimą ir socialinį teisingumą galima užtikrinti tik vadovaujantis diferencijuotu mokesčių 
konsolidavimu grindžiamu požiūriu į valstybes nares;

9. laikosi nuomonės, kad didesnio masto proporcingas mokesčių konsolidavimas 
nacionaliniu ir subnacionaliniu lygmenimis padėtų siekti tvarių viešųjų finansų, didesnio 
pasitikėjimo rinkoje, didesnio konkurencingumo, didesnio ekonomikos augimo ir geresnių 
įsidarbinimo galimybių euro zonoje ir šiaip jau visoje ES;

10. ragina valstybes nares prioritetą teikti biudžeto išlaidų ir įplaukų aspektams, ekonomikos 
augimui palankiai politikai – ypač švietimo, mokslinių tyrimų, inovacijų, informacinių ir 
ryšių technologijų, infrastruktūros ir energetikos srityse – ir užtikrinti, kad šios išlaidos ir 
įplaukos būtų veiksmingos; pabrėžia, kad ypatingą dėmesį taip pat reikėtų skirti 
informavimo apie įdarbinimo tarnybas ir jų veiksmingumo stiprinimui ir aktyviai darbo 
rinkos politikai;

11. ragina valstybes nares ypatingą dėmesį skirti mokymosi visą gyvenimą ir kvalifikacijos 
keitimo programoms, kad per ateinančius dešimtmečius būtų išvengta darbo jėgos 
trūkumo svarbiose srityse;

Ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas

12. pabrėžia, kad būtina užtikrinti ekonominės politikos nuoseklumą valstybių narių ir regionų 
viduje ir tarp jų, ypatingą dėmesį skiriant individualios nacionalinės ekonominės politikos 
šalutiniam poveikiui; primygtinai ragina valstybes nares ir regionus užtikrinti įvairių 
ekonominės politikos priemonių nuoseklumą, ypač kai tai susiję su politika, kuria 
siekiama strategijos „Europa 2020“ tikslų, kad būtų atkurtas investuotojų pasitikėjimas ir 
būtų užtikrintas ilgalaikis realiosios ekonomikos finansavimas; atsižvelgdamas į ribotas ir 
daug pastangų reikalaujančias daugelio įmonių ir namų ūkių galimybes gauti finansavimą, 
ragina Komisiją toliau dirbti su valstybėmis narėmis siekiant paspartinti dar neišleistų 
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struktūrinių fondų lėšų panaudojimą ir skatinti jas visapusiškai pasinaudoti naujomis 
pažangiomis rizikos pasidalijimo priemonėmis (pvz., projektų obligacijomis), kad būtų 
padedama užtikrinti galimybes gauti privatų finansavimą;

13. reiškia didžiulį susirūpinimą, kad praėjus keleriems metams nuo sisteminės krizės 
pradžios ilgalaikis nedarbas ES toliau didėja – jį lydi pavojingo masto jaunimo nedarbas ir 
didėjanti skurdo ir socialinės atskirties rizika, o galimybių, kad padėtis staiga pasitaisys, 
nėra;

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

15. ragina imtis ryžtingų priemonių siekiant atkurti pasitikėjimą bankų sektoriumi ir taip 
paskatinti investicijas; primena, kad nepakankamos galimybės gauti finansavimą lieka 
viena pagrindinių kliūčių, dėl kurių MVĮ neprieinamos privataus kapitalo, reikalingo 
pasinaudoti ES bendru finansavimu, lėšos ir dėl kurių jos negali atgauti konkurencinės 
galios; primena, kad pažangiomis sanglaudos politikos finansinėmis priemonėmis kartu su 
EIB kapitalu gali būti paskatintos MVĮ skirtos investicijos ir jos gali būti naudingos 
papildant tradicines bankų paskolas; rekomenduoja toliau tirti, kaip kartu su EIB 
finansavimu taikomos struktūrinių fondų lėšos, inter alia, kai tai susiję su lėšomis rizikos 
kapitalo fondams ir fondų fondams, kurie gali padidinti pinigų vertę užtikrindami 
papildomą finansavimą MVĮ; primygtinai ragina Komisiją teikti valstybėms narėms ir 
regionams išsamią informaciją, papildomą pagalbą ir gaires, susijusias su sanglaudos 
politikos finansinėmis priemonėmis 2013 m. ir būsimu programavimo laikotarpiu (2014–
2020 m.);

16. pažymi, jog Europos semestro kontekste būtini ryžtingesni veiksmai, kad būtų sudarytos 
aktyviu užimtumu pagrįstam atsigavimui būtinos sąlygos; pabrėžia, kad darbo vietų 
kūrimas yra tvaraus augimo ir būsimų krizių prevencijos prielaida;

17. laikosi nuomonės, kad, siekiant stiprinti ekonomikos augimą, konkurencingumą ir 
produktyvumą, būtinas tvirtesnis ekonominės politikos koordinavimas ir plataus užmojo 
struktūrinės reformos ir kad biudžetinių, augimo ir užimtumo priemonių turi būti imtasi 
vienu metu, nes jos tarpusavyje susijusios ir kartu yra visapusiško ekonomikos atsigavimo 
prielaida.
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