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TRUMPAS PAGRINDIMAS

ĮŽANGINIS ŽODIS
Atsižvelgdama į finansų krizę ir besitęsiantį ekonomikos nuosmukį, Komisija, remiama 
Parlamento, ėmėsi veiksmų, kad paskatintų regionų plėtrai skirtų lėšų naudojimą 
veiksmingam ekonomikos atgaivinimui pagal ES strategiją. Tai atsispindi 2011 m. biudžeto 
projekte, kuriame įsipareigojimų asignavimų suma buvo padidinta 3,2 proc., o mokėjimų 
asignavimų suma – 16,9 proc. iki 42 540,8 milijonų eurų. Šiame kontekste Komisija pranešė, 
jog skatinant laukiamą didesnį lėšų panaudojimą buvo pasiekta, kad 2010 m. buvo panaudota 
57 proc. šios eilutės lėšų. Šis faktas ir tai, kad šios srities programos dabar įgyvendinamos itin 
dideliu greičiu, gali būti laikomi sėkme. 

BIUDŽETO PROJEKTO ATKŪRIMAS
Taigi Europos Komisija, rengdama savo biudžeto nuostatas, įvertino biudžeto poreikius, 
atsižvelgdama į 2005 m. Europos Vadovų Tarybos sprendimus, 2007–2013 m. finansinės 
perspektyvos ir Tarpinstitucinio susitarimo nuostatas, sumas, kurių reikia 2000–2006 m. 
planavimo laikotarpiu baigiamiems projektams, ir galimus kvietimus atlikti išankstinius 
mokėjimus už einamąjį laikotarpį. Pranešėjas mano, kad vienintelė institucija, kuri turi 
prieinamos informacijos, kad apžvelgtų ES regionų poreikius, yra Komisija. Taigi pranešėjas 
siūlo atšaukti Tarybos pasiūlytas mažesnes sumas ir atkurti Komisijos iš pradžių siūlytas 
biudžeto projekto sumas.

FONDŲ DALIJIMASIS IŠTEKLIAIS
Įvairūs fondai yra pasidaliję išteklius taip:
Europos regioninės plėtros fondas – 26,6 milijardai eurų, Sanglaudos fondas – 7,7 milijardai 
eurų ir Europos socialinis fondas – 9 milijardai eurų. Pranešėjas norėtų pasinaudoti proga ir 
pabrėžti Europos socialinio fondo svarbą regionų ekonomikos atgaivinimo srityje, nes jis 
skiria daugiau kaip 20 proc. lėšų. Fondas yra ir turi likti pagrindinė priemonė, kuria turėtų 
naudotis ir verslo atstovai, ir vietos bei regionų valdžios institucijos, kad valdytų šiuolaikinei 
ekonomikai būdingus ekonominės veiklos dinaminius pokyčius. Taigi reikia naudotis šia 
priemone siekiant sukurti sąžiningą pusiausvyrą tarp verslo pasaulio lankstumo poreikio ir 
darbo vietų saugumo poreikio bei darbuotojų galimybių kilti karjeros laiptais ir kelti 
kvalifikaciją. Pranešėjo nuomone, tai būtinas ekonomikos strategijų pagrindo elementas.

EUROPOS EKONOMIKOS ATGAIVINIMAS IR PAŽANGA SIEKIANT ŠVARESNĖS BEI TVARESNĖS 
EKONOMIKOS
Europos ekonomikos atgaivinimo planas nėra priemonių, kurių buvo paniškai imtasi 
susidūrus su precedento neturinčia pasauline finansų krize, rinkinys. Šis planas glaudžiai 
susijęs su Sąjungos pasiūlyta nauja ekonomikos strategija, kurioje pripažįstami tikslai sukurti 
pažangią, tvarią ir integracinę ekonomiką, užtikrinant aukštą užimtumo, produktyvumo ir 
socialinės sanglaudos lygį. Tai matyti iš to, kad 1 milijardas eurų skirta tam, kad būtų iš esmės 
finansuojami 2009 m. ir 2010 m. patvirtinti energetikos projektai anglies dioksido surinkimo 
ir saugojimo, jūros vėjo energijos ir energetikos infrastruktūros srityse, o 200 milijonų eurų 
skirta IT plačiajuosčio tinklo projektams kaimo vietovėse finansuoti.

PAŽANGA NEĮVYKDYTŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ SRITYJE
Europos Komisija pranešė, kad 2009–2010 m. neįvykdytų įsipareigojimų suma padidėjo 
16,8 proc. – iki 14,2 milijardų eurų. Labiausiai padidėjo Europos regioninės plėtros fondo 
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neįvykdytų įsipareigojimų suma – iki 9,8 milijardų eurų, o didžiausias santykinis padidėjimas 
susijęs su tarpvalstybiniu bendradarbiavimu (67,6 proc.). 
Neįvykdyti įsipareigojimai, kurie apmokami kai tik įvykdomos mokėjimo sąlygos, 
daugiametėje finansinėje programoje yra normalus reiškinys. Tačiau susirūpinimą kelia 
67,6 proc. neįvykdytų įsipareigojimų, susijusių su tarpvalstybiniu bendradarbiavimu, taigi 
pranešėjas prašo Komisijos paaiškinti tokio smarkaus padidėjimo priežastis.

PAGRINDINIAI POLITIKOS REZULTATAI 2011 M.
Komisijos paskelbtame tikėtinų politikos rezultatų sąraše ypatingas dėmesys skiriamas 
politikos derinimui su 2020 m. Europos vizija skatinant pažangios, švaresnės ir 
konkurencingesnės regionų ekonomikos augimą. Atsižvelgiant į tai itin reikšmingas yra 
Komisijos tikslas padidinti nacionalinių ir regioninių valdžios institucijų informuotumą 
apie 2020 m. ES tikslus ir paskatinti jų perėmimą. Taip pat svarbu pabrėžti, kad politikos 
srityje Komisija atlieka pagrindinį vaidmenį įgyvendinant Sąjungos pasitraukimo iš krizės 
strategiją. 
2009–2010 m. Komisija, entuziastingai remiama Parlamento, parengė makroregionų 
koncepciją. 2011 m. itin svarbu bus vystyti šiuos makroregionus, ypatingą dėmesį skiriant 
visiems Baltijos jūros regiono strategijos aspektams, įskaitant bandomuosius projektus, 
kuriais skatinami asociacijos susitarimai su Rusija, ir tinkamam Dunojaus strategijos 
įgyvendinimui.

BANDOMIEJI PROJEKTAI
Šiais metais komiteto nariai pasiūlė labai daug galimų bandomųjų projektų, iš viso – 16. 
Daugelis iš jų susiję su konkrečiais Dunojaus makroregiono poreikiais ir vieną iš jų aš 
pristatau šioje nuomonėje. Tikiuosi, kad komitetas pritars šiam projektui.
Bandomojo projekto, kurį norėčiau pasiūlyti, pavadinimas yra
„Siekiant bendro regioninio tapatumo ir tautų susitaikymo Dunojaus makroregione“. 
Jame siūloma, kad

būtų organizuojamos mokymo programos ir jaunimui skirti seminarai, kurių tikslas – pabrėžti 
Dunojaus makroregione gyvenančių tautų bendrą regioninį tapatumą, kad būtų sukurtos 
programos, pagal kurias šviečiant visuomenę ir sudarant kultūrinių mainų galimybes būtų 
prisidedama prie pažangaus, tvaraus, į ateitį orientuoto Europos sambūvio matmens kūrimo. 
Taigi pagal bandomąjį projektą turi būti skatinamas atitinkamų regionų socialinis ir 
ekonominis stabilumas, įskaitant bendruomenių sanglaudos skatinimo veiksmus, ir 
pabrėžiama tarptautinio bendradarbiavimo pridėtinė vertė. 
Pagal Europos kaimynystės politiką projekto taikymo sritis turėtų būti Dunojaus 
makroregionas ir kaimyninės šalys. Programose, kurioms galėtų būti skiriamos fondų lėšos, 
turėtų dalyvauti mažiausiai trys šio regiono valstybės narės.

IŠVADOS

Šiuo metu nelygiavertėmis bendrosiomis ekonomikos sąlygomis lėšos, kurios skirtos tos 
srities politikai, kuri labiausiai prisideda prie realaus ekonomikos sektoriaus, turės itin 
lemiamos reikšmės, ypač atsižvelgiant į veiksmingumą ir gebėjimą skatinti inovacijų diegimą 
bei padėti nacionaliniam bei vietos ekonomikos sektoriams sėkmingai persiorientuoti į švarią, 
tvarią, žiniomis pagrįstą ir integracinę ekonomiką. Šiomis aplinkybėmis normalu, kad norime 
daryti įtaką pažangai, teikdami daug naujų idėjų, kuriomis remiasi visi pasiūlyti bandomieji 
projektai. Taigi pranešėjas ragina Komisiją įgyvendinti visus bandomuosius projektus, 
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PASIŪLYMAI

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

1. mano, kad biudžeto projekte numatyta regioninei politikai skirtų lėšų suma atitinka ES 
poreikius imantis veiksmų regioniniams skirtumams mažinti, taigi reikia, kad visos 
1b išlaidų kategorijos biudžeto eilutės išliktų arba, prireikus, būtų atkurtos;

2. atkreipia dėmesį į 2011 m.–2013 m. finansinės programos patikslinimus, padarytus 
siekiant atsižvelgti į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo1

17 punktą;

3. džiaugiasi, kad 3,2 proc., t. y. iki 50 970 100 000 eurų, buvo padidinta įsipareigojimų 
asignavimų suma, paliekant 16,9 milijonų eurų maržą, ir 16,9 proc., t. y. iki 
42 540 800 000 eurų, – mokėjimų asignavimų suma. Tikisi, kad tai padės veiksmingai 
atgaivinti Europos ekonomiką ir palaipsniui keisti ekonomiką taip, kad ji derėtų su 
2020 m. ES strategijos tikslais. Tačiau apgailestauja dėl mažos 1b išlaidų kategorijos 
maržos – 16,9 milijonai eurų;

4. ragina Komisiją remti ir įgyvendinti visus Regioninės plėtros komiteto siūlomus 
bandomuosius projektus;

5. ragina Komisiją įgyvendinti bandomąjį projektą, kuriuo siekiama skatinti bendrą regioninį 
tapatumą ir tautų susitaikymą, pavyzdžiui, Dunojaus makroregione; mano, kad šiuos 
bandomuosius projektus turėtų sudaryti mokymo programos bei jaunimui skirti seminarai, 
kad būtų didinamos kultūrinių mainų galimybes ir prisidedama prie pažangaus, tvaraus, į 
ateitį orientuoto Europos sambūvio matmens kūrimo; mano, kad tai padėtų užtikrinti 
socialinį ir ekonominį stabilumą atitinkamame regione.

                                               
1 OL C 139, 2006 6 14, p. 1.


