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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Specialusis politinių išbandymų ir biudžeto 
išteklių siekiant tvarios Europos Sąjungos po 2013 m. komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. atkreipia dėmesį į tai, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai padidėjo sanglaudos politikos 
reikšmė ir tai, kad ji papildyta įtraukiant trečiąjį ramstį (teritorinė sanglauda), ir pažymi, 
kad regionai gali geriausiai aktyviai įgyvendinti šią politiką, todėl suskirstymas pagal 
sektorius turėtų neigiamų pasekmių;

2. mano, kad sanglaudos politika yra svarbi strategijos „ES 2020“ dalis ir kad tinkama 
sanglaudos politika – tai pirminė sąlyga siekiant sėkmingos bendros ES veiklos;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad sėkminga ekonominės ir socialinės sanglaudos politika aiškiai 
matoma 27 valstybių narių 271 regione, ir nurodo, kad subsidiarumo principas ir įvairių 
lygių valdymas yra svarbios šios sėkmės sąlygos; pakartoja, jog pažangiosios patirties
klausimu laikosi pozicijos, pateiktos savo 2009 m. kovo 24 d. rezoliucijoje dėl
pažangiosios patirties regioninės politikos srityje ir struktūrinių fondų lėšų naudojimo 
kliūčių1;

4. pabrėžia, kad atskirą didžiausią biudžetą turinti sanglaudos politika jau keletą 
dešimtmečių yra viena svarbiausių ir sėkmingiausių ES politiko sričių;

5. atkreipia dėmesį tai, kad formuojant modernią sanglaudos politiką reikia atsižvelgti į 
naujus iššūkius, todėl būtina nustatyti prioritetus:

– reikia, kad vyktų tvarus ekonominis augimas, kuris teigiamai veiktų darbo rinką 
miesto ir kaimo vietovėse;
– reikia, kad būtų užtikrinta gerai veikianti moderni infrastruktūra (transportas, ryšiai, 
vandentiekis, kanalizacija, atliekos, energija);
– manome, kad vykdant sanglaudos politiką išvardyti veiksniai užtikrina tvirtesnę 
paramą:

i) moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos,
ii) švietimas, lavinimas ir tolesnis mokymasis,
iii) integruota miestų plėtra, įskaitant, pavyzdžiui, energetinį pastatų naudingumo 
skatinimą,
iv) socialinio matmens plėtimas,
v) mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ), kaip regionų ekonominio ir socialinio 
vystymosi variklis;

6. pritaria tam, kad ESF veikla turėtų ir toliau būti sudėtinė sanglaudos politikos dalis ir kad 
jį reikia plėsti; ragina jo veiklą labiau derinti su sanglaudos politika siekiant deramai 
įtraukti regionus ir veiksmingiau naudoti lėšas;

7. nurodo, kad reikia stiprinti visų formų teritorinį bendradarbiavimą;

                                               
1 OL C 117 E, 2010 5 6, p. 38.
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8. ragina ypatingai paremti labiausiai 27 ES valstybių narių nukentėjusius regionus 
vadovaujantis solidarumo principu; taip pat pabrėžia, kad būtina nustatyti ambicingą tikslą 
Nr. 2 ir tinkamas pereinamojo laikotarpio taisykles;

9. mano, kad politikos suskirstymas pagal sektorius susilpnintų regionus, nes jis skatina 
susiskaldymą, kai tikslą tuo tarpu galima pasiekti tik taikant integruotą požiūrį; pažymi, 
kad regionai jau dabar daug prisideda ir ateityje prisidės kovos su klimato kaita, mokslinių 
tyrimų ir vystymosi, naujovių ir technologinės plėtros srityse; todėl atkreipia dėmesį į 
svarbiausius laimėjimus, kuriuos Komisija pristatė Europos žemės ūkio orientavimo ir 
garantijų fondo 2000–2006 m. veiklos ex- post vertinimo suvestinėje ataskaitoje, kaip 
antai, 1,4 mln. naujai sukurtų darbo vietų, 38 000 finansuotų mokslinių tyrimų projektų ir 
800 000 paremtų MVĮ;

10. pabrėžia, kad siekiant vykdyti sėkmingą sanglaudos politiką būtinas atitinkamas 
finansavimas, kuris jokiu būdu negali būti mažesnis nei esamu 2007–2013 m. rėmimo 
laikotarpiu numatytos lėšos; 

11. nurodo, kad lėšos regionuose turi būti naudojamos skaidriai ir veiksmingai taikant kuo 
paprastesnę taisyklių sistemą ir vykdant tinkamą valdymą;

12. pabrėžia, kad geriau derinamos įvairios finansinės priemonės, pvz., subsidijos, paskolos 
arba apyvartiniai fondai, gali padėti veiksmingiau naudoti lėšas;

13. ragina, kad ateityje atliekant išlaidų kontrolę būtų daugiau dėmesio būtų skiriama 
rezultatams;

14. pažymi, kad 5 metų laikotarpis yra per trumpas, nes leidimų suteikimo procedūros 
pernelyg ilgai trunka ir todėl negalima veiksmingai panaudoti lėšų; atkreipia dėmesį į tai, 
kad praeityje pasiteisino 7 metų laikotarpis ir jis jokiu būdu neturėtų būti trumpesnis; 
pažymi, kad septynerių metų laikotarpis, kuris baigtųsi 2020 m., padėtų išryškinti sąsają 
su strategija „ES 2020“; 

15. pažymi, kad toliau turėtų būti vykdomas bendras finansavimas ir taikoma taisyklė „n+2“ 
arba „n+3“ numatant didesnio lankstumo galimybes ypatingomis situacijomis, kurios, 
tikėtina, gali susidaryti kitu programavimo laikotarpiu; ragina, kad nepanaudotos lėšos 
būtų suteiktos kitiems regionams, o ne grąžintos valstybėms narėms;

16. atkreipia dėmesį tai, kad sanglaudos politikai vykdyti numatytomis fondų lėšomis negali 
būti naudojamasi, kai norima nubausti vadovaujantis Stabilumo ir augimo pakto 
nuostatomis; tai turėtų neigiamų pasekmių atitinkamiems regionams, valstybėms narėms 
ir ES;

17. pabrėžia didelę solidarių pastangų, vykdant sanglaudos politiką, pridėtinę vertę Europos 
lygmeniu; paaiškina, kad solidarumas nėra vienpusis procesas, ir todėl pažymi, kad visi 
ES regionai turi turėti galimybę pasinaudoti sanglaudos politikos priemonėmis;

18. mano, kad remiant regionus Europos Sąjunga šiuose regionuose tampa regimesnė, ir 
nurodo, kad geresnė viešųjų ryšių veikla valstybėse narėse padėtų labiau išryškinti šį 
aspektą;
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19. pabrėžia, kad strategijoje „ES 2020“ sanglaudos politika kaip bendra Europos politika gali 
būti pažangi, ekologiška ir integracinė; atkreipia dėmesį tai, kad tai dar kartą įrodo 
nedalomos sanglaudos politikos svarbą, ir todėl nepritaria išskirstymui į atskiras biudžeto 
eilutes.


