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PASIŪLYMAI

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

1. nurodo, kad laikantis subsidiarumo principo ilgalaikių socialinių ir ekonominių strategijų
kūrimas ir politikos įgyvendinimas ES yra įvairių viešųjų organizacijų, pvz., ES 
institucijų, vyriausybių ministerijų, regionų ar vietos valdžios institucijų skyrių ir 
konkrečių agentūrų, atsakomybė; atkreipia dėmesį į tai, kad kuriant ilgalaikes strategijas, 
be valstybių narių viešųjų įstaigų ir ES institucijų, dalyvauja ir ekonominiai ir socialiniai 
partneriai, nevyriausybinės organizacijos ir kitos suinteresuotosios šalys; todėl pažymi, 
kad turi būti taikomas daugiapakopio valdymo metodas;

2. pabrėžia, kad norint užtikrinti darnią Sąjungos plėtrą ir sklandų Sąjungos programų 
veikimą, šioms struktūroms reikia modernių administravimo ir valdymo pajėgumų, kad 
būtų suformuotos informacija pagrįstos ir tarpusavyje susijusios perspektyvinės 
strategijos, kurios turėtų apimti ir specifines regionų problemas ir kuriomis būtų 
prisidedama prie įvairių politikos krypčių kokybės ir veiksmingumo įvairiose srityse;
pabrėžia, kad reikėtų atlikti esamų sprendimų priėmimo mechanizmų ir administravimo 
procesų vertinimą, siekiant nustatyti, ar administravimą reikia modernizuoti; tačiau 
atkreipia dėmesį į tai, kad bet kokiu atveju plėtojant pajėgumus nereikėtų kurti naujų 
mechanizmų ar institucijų, o reikėtų veiksmingiau ir atsižvelgiant į perspektyvines 
strategijas taikyti esamus administravimo procesus; laikosi nuomonės, kad siekiant 
užtikrinti darnią Sąjungos plėtrą ir sklandų Sąjungos programų veikimą, valstybėms 
narėms reikia šiuolaikinių administravimo ir valdymo pajėgumų; laikosi nuomonės, kad 
ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas valstybėms narėms, kuriose 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpiu buvo vėlavimų ir žemas lėšų įsisavinimo lygis;

3. pabrėžia tai, kad prieinamas Europos socialinio fondo (ESF), Sanglaudos fondo (SF) ir 
Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) finansavimas, skirtas instituciniams ir 
administraciniams pajėgumams didinti nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmenimis, 
pvz., modernizuojant žmogiškųjų išteklių valdymą, perskirstant viešojo administravimo 
užduotis ir kompetencijos sritis, kovojant su korupcija, mažinant administracinę naštą 
įmonėms, stiprinant regioninį ir vietos administravimą, teikiant paramą socialiniams 
partneriams ir nevyriausybinėms organizacijoms, modernizuojant politikos vystymo 
procesus ir investuojant į viešųjų investicijų projektus įvairiose e. valdžios srityse; mano, 
kad dabartinio programavimo laikotarpio prioritetas turėtų būti būsimų sanglaudos 
politikos finansavimo paramos gavėjų parengimas;

4. mano, kad būtent e. valdymas gali atlikti svarbų vaidmenį didinant pajėgumus, 
modernizuojant administravimą ir siekiant geresnio horizontaliojo ir vertikaliojo įvairių 
institucijų koordinavimo nacionaliniu ir Europos lygmenimis; taip pat atkreipia dėmesį į 
tai, kad įdiegiant e. valdymo sistemą reikia remtis didele valstybių narių, ES institucijų ir 
nevyriausybinių organizacijų patirtimi;

5. pabrėžia, kad nepaisant pasiektos pažangos mažinant regionų vystymosi skirtumus, vis 
dar išlieka didelių skirtumų jų ekonominio ir socialinio vystymosi atžvilgiu, ir šie 
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skirtumai gali būti pastebimi ir piliečiams siūlomų viešųjų paslaugų kokybės požiūriu;

6. mano, kad, atsižvelgiant į Europos perspektyvą ir Sąjungos pridėtinę vertę, daugiametė 
finansinė programa yra labai svarbi Europos projekto ilgalaikio planavimo priemonė; vis 
dėlto ragina užtikrinti geresnį ES biudžeto ir valstybių narių nacionalinių biudžetų 
koordinavimą ir viešąsias lėšas nuo jų planavimo iki panaudojimo išleisti taip, kad būtų 
užtikrintas didesnis jų suderinamumas, koordinavimas ir sąveika nedubliuojant išteklių, ir 
veiksmingai prisidėti siekiant nustatytų tikslų; pabrėžia, jog svarbu susieti strategijos 
„ES 2020“ tikslus su nacionalinėmis vystymosi strategijomis, kad būtų užtikrintas kuo 
didesnis investicijų veiksmingumas ir kad jos būtų vykdomos kuo atsakingiau;

7. pabrėžia, kad atsižvelgiant į tai, jog sanglaudos politika yra daugiametė, ilgalaikė ir 
horizontalaus pobūdžio, ji būtinai turi turėti svarbų perspektyvinio planavimo aspektą, ir 
turint omenyje tai, kad jai skiriama didelė ES biudžeto dalis, jai turi būti skiriamas 
nemažas dėmesys vykdant bet kokį perspektyvinį biudžeto planavimą;

8. mano, kad politikos formavimas, susijęs su sanglaudos politika ir kitomis sritimis, vis 
labiau priklauso nuo laiku nustatomų ilgalaikių pasaulinių tendencijų; šiuo atžvilgiu 
pažymi tokias įvairias perspektyvines ataskaitas kaip „Projektas „Europa 2030“ 
(svarstymų grupės ataskaita Europos Vadovų Tarybai dėl „ES 2030“ ateities) ir 
„Pasaulinės tendencijos 2030. Piliečiai tarpusavyje susijusiame ir policentriniame 
pasaulyje“, kurias parengė Europos Sąjungos saugumo studijų institutas (ESSSI), 
įgyvendindamas Europos strategijos ir politikos analizės sistemos (ESPAS) projektą;

9. rekomenduoja glaudžiau koordinuoti tokias ataskaitų rengimo iniciatyvas ir kurti 
tarpinstitucinę sistemą, pagal kurią būtų nustatomos ilgalaikės tendencijos, susijusios su 
pagrindiniais Sąjungos politikos klausimais, ir mano, kad kuriant šią sistemą turėtų 
dalyvauti visų susijusių ES institucijų ir įstaigų, įskaitant Regionų komitetą, darbuotojai; 
mano, kad ataskaitų teikimo mechanizmas turi būti aptariamas diskusijoje dalyvaujant 
visoms susijusioms interesų grupėms, įmonėms ir nevyriausybinėms organizacijoms.
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