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PASIŪLYMAI

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

1. laikosi nuomonės, kad regioninei politikai skirtos sumos, įtrauktos į preliminarų biudžeto 
projektą, atitinka ES poreikius šiai stengiantis sumažinti regionų skirtumus ir laikytis 
Lisabonos ir Geteborgo tikslų; todėl ragina palikti arba, kur reikia, atkurti visas 
preliminaraus biudžeto projekto biudžeto eilutes;

2. ragina Komisiją ir toliau dėti pastangas siekiant skatinti naudoti naujoviškas ne dotacines 
finansų ir finansų inžinerijos priemones, kad būtų palengvintos sąlygos gauti finansavimą  
20072013 m. programoms įgyvendinti, ypatingą dėmesį skiriant priemonėms, kurios 
palengvintų mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) prieigą prie rizikos kapitalo ir mikrokreditų; 
atsižvelgdamas į tai, prašo Komisijos informuoti Parlamentą apie tai, kaip vykdoma 
2008 m. pradėta ir pagal 13.03.24 biudžeto eilutę finansuojama parengiamoji veikla, taip 
pat prašo informacijos apie tolesnius veiksmus, kurių bus imtasi ateityje, atsižvelgiant į 
minėtąją veiklą;

3. kartu su Komisija ir Taryba laikosi nuomonės, kad teisės aktų pakeitimai, padaryti 
atsižvelgiant į Europos ekonomikos atkūrimo planą, padės užtikrinti, kad struktūriniai 
fondai bus naudinga priemonė siekiant 2010 m. atgaivinti Europos ekonomiką; 
atsižvelgdamas į tai, ragina valstybes nares užtikrinti, kad būtų optimaliai panaudojamos 
naujos galimybės ir supaprastintos procedūros siekiant paspartinti teisės aktų
įgyvendinimą ir paskatinti ekonominę veiklą; be to, prašo valstybes nares užtikrinti, kad 
dėl procedūrų supaprastinimo nebūtų piktnaudžiaujama viešosiomis lėšomis;

4. pabrėžia, kad programos „Erasmus“ bandomajam projektui 2009 m. buvo skirti 2 mln. 
eurų, kad visa ši suma buvo sumokėta 2009 m. ir kad 2010 m. nenumatyta jokių kreditų 
arba mokėjimų; prašo Komisijos informuoti Parlamentą apie veiksmus, kurių buvo imtasi 
kalbant apie tris Parlamento prašymu įgyvendintus bandomuosius projektus;

5. pažymi, kad 2010 m. įsipareigojimų asignavimai, skirti regionų konkurencingumo ir 
užimtumo tikslui, sumažinti 372 536 823 eurų suma (palyginti su 2009 m.), ir klausia, ar 
šis sumažinimas suderinamas su būtinybe skatinti ekonomikos vystymąsi ir kurti darbo 
vietas išsivysčiusios ekonomikos Europos šalyse siekiant išsaugoti ir stiprinti 
konkurencingumą pasauliniu lygmeniu.

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komitetas nuolat pabrėžė tai, kad Europos Komisija, rengdama siūlomas biudžeto 
nuostatas, turi atsižvelgti į Europos Vadovų Tarybos sprendimus, tarpinstitucinį susitarimą, 
sumas, kurios turi būti sumokėtos projektams, kuriuos baigiama vykdyti pagal ankstesnius 
planavimo laikotarpius, faktinius mokėjimo įsipareigojimus ir tikėtinus prašymus atlikti 
avansinius mokėjimus, numatytus dabartiniam laikotarpiui. Taigi bendra mokėjimų suma 
padidėja 4,1 proc., įskaitant tarpinius mokėjimus ir neįgyvendintus 20002006 m. 
planavimo laikotarpio įsipareigojimus. Tarpiniai mokėjimai sudaro didžiausią 2010 m. 
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mokėjimų dalį, kadangi įsibėgėja veiklos programų įgyvendinimas ir pradeda reikštis 
procedūrų supaprastinimo, susijusio su atliktais teisės aktų pakeitimais, poveikis.  

Komisija teigia, kad 2010 m. sanglaudos politikos biudžetas skirtas paspartinti 
įgyvendinimą siekiant padėti visiškai atsigauti nuo ekonomikos krizės pasekmių. 
Atsižvelgiant į tai, numatytas aktyvesnis finansinių priemonių, pvz., JASPERS, 
panaudojimas norint sudaryti palankesnes sąlygas, kad būtų pradėti įgyvendinti 
pagrindiniai projektai ir atlikti būtini programos pakeitimai siekiant paremti investicijas 
energijos vartojimo veiksmingumo, mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių ir 
atsinaujinančios energijos technologijų bei kovos su klimato kaita priemonių srityse. Be to, 
atsižvelgiant į spartinimo principą, mokėjimų asignavimų suma siekia 30 928, 2 mln. eurų 
(įskaitant sanglaudos fondo lėšas) ir ši suma skiriama vien tik tarpiniams mokėjimams. 

2009 m. Regioninės plėtros komiteto iniciatyva Parlamentas prašė parengti tris 
bandomuosius projektus, susijusius su romų bendruomenės integracija, informacijos apie 
ES regioninę politiką platinimu pasauliniu mastu ir programa „Erasmus“ išrinktiems vietos 
ir regioniniams atstovams. Atsižvelgdamas į naujos kadencijos pradžią ir į tvaraus finansų 
valdymo interesą, pranešėjas mano, kad prieš siūlant bet kokius naujus bandomuosius 
projektus komitetui turėtų būti pateikta kuo išsamesnė informacija apie veiksmus, kurių 
buvo imtasi siekiant įgyvendinti projektus, kuriems buvo skirtas finansavimas pagal 
2009 m. biudžetą. 
Be to, kadangi Europos ekonomika tik labai pamažu pradeda atsigauti ir kadangi šis 
procesas itin priklauso nuo vyriausybių skiriamų didelio masto išlaidų (neatsižvelgiant į 
mechaniško pobūdžio asignavimų valdymą sanglaudos politikos srityje), atrodo 
paradoksalu, kad Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) įsipareigojimai regionų 
konkurencingumo ir užimtumo tikslui sumažinami 372 536 823 eurų suma palyginti su 
2009 m. Taigi pagrįsta iškelti klausimą, ar šis sumažinimas suderinamas su būtinybe 
skatinti ekonomikos vystymąsi ir kurti darbo vietas išsivysčiusios ekonomikos Europos 
šalyse siekiant išsaugoti ir stiprinti konkurencingumą pasauliniu lygmeniu.


