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TRUMPAS PAGRINDIMAS

ĮVADAS
Remiama Parlamento, Komisija numatydama 2012 m. augimo ir užimtumo skatinimo 
priemones remiasi palankesnės ekonominės padėties prognozėmis. Šiomis aplinkybėmis ji 
pripažįsta esminį ES biudžeto, kaip svertinės ir paramos tolesnei veiklai priemonės, vaidmenį 
veiksmų, kurie finansuojami iš valstybių narių biudžetų, atžvilgiu. Taigi Komisija nustatė tris 
pagrindinius 2012 m. biudžeto projekto prioritetus – investicijas į ekonominį augimą 
fiskalinės konsolidacijos sąlygomis, strategijos „Europa 2020“ biudžetinio pagrindo 
sutvirtinimą ir Lisabonos sutarties prioritetinių sričių stiprinimą, kartu deramai atsižvelgiant į 
dabartines aplinkybes ir sutelkiant dėmesį poreikiui nuodugniai įvertinti veiklos rezultatus ir 
vietos poreikius. 

Nuomonės referentas pritaria Komisijos nuomonei, kad reikia stiprinti bendras ES pastangas 
ir išnaudoti sąveiką tarp sanglaudos politikos ir kitų vietoje įgyvendinamų politikos krypčių, 
taip pat pabrėžtų, kad sanglaudos politika yra investicijų politika, skirta remti vystymosi tikslų 
įgyvendinimui regionuose, palaikant regionus, kurių ekonominis vystymasis atsilieka. 

Dabartinėmis aplinkybėmis šiems tikslams reikalingas aktyvesnis Komisijos dalyvavimas 
padedant valstybėms narėms, kurios patiria sunkumų įgyvendinant sanglaudos politiką.

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 
programos ir Tarpinstitucinio susitarimo nuostatas, bei sumas, kurių reikia 2000–2006 m. 
laikotarpiu baigiamiems projektams. Nuomonės referentas mano, kad vienintelė institucija, 
kuri turi prieinamos informacijos, kad apžvelgtų tikrus visų regionų biudžetinius poreikius, 
yra Komisija. Taigi nuomonės referentas siūlo anuliuoti Tarybos siūlymus mažinti sumas ir 
atkurti Komisijos iš pradžių biudžeto projekte siūlytas sumas.

FONDŲ DALIJIMASIS IŠTEKLIAIS
Įvairūs fondai ištekliais dalijasi taip: struktūriniai fondai (ERPF ir ESF) – 40 945,9 mln. eurų, 
Sanglaudos fondas – 11 793,0 mln. eurų. Mokėjimų asignavimų padidėjimas 8,4 proc. 
patvirtina spartesnio vykdymo tendenciją, prasidėjusią 2010 m., ir išties parodo, kad 2007–
2013 m. sanglaudos politika įgijo didelį greitį, o tai taip pat leidžia manyti, kad 2013 m. 
reikėtų tikėtis tolesnio ženklaus mokėjimų didėjimo.

PAGRINDINIAI NUMATOMI 2012 M. POLITIKOS REZULTATAI
Pagrindiniai Komisijos numatyti politikos rezultatai – sanglaudos politikos tikslų suderinimas 
su strategija „Europa 2020“ ir daugiamečių tikslų įgyvendinimas skatinant ekonomikos 
augimo potencialą ir užimtumą menkiausiai išsivysčiusiose valstybėse narėse ir regionuose 
bei didinant regionų konkurencingumą ir skatinant glaudesnę teritorinę integraciją. Be to, 
Komisija tikisi rezultatų iš visapusiško ES Baltijos jūros strategijos ir ES Dunojaus regiono 
strategijos įgyvendinimo. Ypač svarbu patvirtinti būsimojo 2014–2020 m. programos 
laikotarpio teisinį pagrindą ir įgyvendinimo priemones. Šioje srityje Komisija tikisi derinti 
bendro strateginio pagrindo parengimą ir priėmimą glaudžiai bendradarbiaujant su kitais 
Komisijos padaliniais, taip pat pradėti diskusijas su valstybėmis narėmis dėl strateginių 
investavimo prioritetų laikotarpiui po 2013 m. Be to, minima galimybė valstybėse narėse ir 
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regionuose įsteigti elektroninės tarpuskaitos įstaigas, atsakingas už su projektais susijusių 
duomenų rinkimą ir mainus jais, taip pat su naudos gavėjais įsteigti sąveikius portalus, kurie 
naudos gavėjams leistų teikti duomenis tik vieną kartą, bei internete stebėti paraiškų dėl 
dotacijų tvarkymą ir dotacijų išmokėjimą („elektroninė sanglaudos politika“).

BANDOMIEJI PROJEKTAI IR TECHNINĖ PAGALBA

Šiemet komiteto nariai pateikė nedaug pasiūlymų dėl galimų bandomųjų projektų ir 
parengiamųjų veiksmų, daugelis kurių labiausiai susiję su anksčiau patvirtintų priemonių tąsa.

Su Komisija neoficialiai tartasi dėl poreikio pratęsti šiuo metu vykdomus bandomuosius 
projektus ir parengiamuosius veiksmus ir ji pritarė, kad būtų tęsiami parengiamieji veiksmai 
„Regioninio ir vietinio bendradarbiavimo skatinimas pasauliniu mastu platinant 
informaciją apie ES regioninę politiką“ ir „Europos Sąjungos Dunojaus regiono valdymo 
modelio nustatymas. Geresnis ir veiksmingas koordinavimas“, taip pat bandomasis 
projektas „Bendras regioninis tapatumas, tautų susitaikymas ir ekonominis bei socialinis 
bendradarbiavimas, įskaitant visos Europos kompetencijos ir pažangumo platformą,
Dunojaus makroregione“.

Vienintelė siūloma nauja priemonė – parengiamieji veiksmai „Atlantinis ES atlantinės 
strategijos forumas“, kuris sudaro galimybes suformuluoti įvairias sritis apimantį veiksmų 
planą su konkrečiais prioritetais, kurie aktyviai dalyvaujant atlantiniams suinteresuotiems 
subjektams turi būti įgyvendinti nuo 2014 m. Šis veiksmų planas turėtų būti tvirtai susietas su 
regionine politika ir integruota jūrų politika bei turėtų palengvinti teigiamą sąveiką su kitomis 
ES politikos kryptimis. Tam vykdant parengiamuosius veiksmus derėtų finansuoti 
suinteresuotųjų subjektų dialogo platformą (Atlantinį forumą), kurios paskirtis – numatyti 
prioritetinius projektus ir atlantinės strategijos valdymą bei parengti ir priimti veiksmų planą.

Vykdant tą pačią neoficialią išankstinio vertinimo procedūrą Komisija taip pat pritarė, kad 
toliau būtų vykdoma priemonė „Techninė pagalba ir informacijos apie Europos Sąjungos 
strategiją, skirtą Baltijos jūros regionui, sklaida bei išsamesnis susipažinimas su 
makroregionų strategija“, o tai taip pat derėtų pateikti kaip biudžeto projekto pakeitimą. 
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PASIŪLYMAI

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

1. laikosi nuomonės, kad biudžeto projekte (BP) į 1b išlaidų kategoriją įrašyta suma atitinka 
Sąjungos nustatytos regioninės politikos poreikius ir tikslus, todėl reikalauja, kad visos 
Komisijos numatytos 1b išlaidų kategorijos biudžeto eilutės išliktų arba, prireikus, būtų 
atkurtos;

2. pabrėžia, kad veiksmingas ir našus regioninės politikos įgyvendinimas yra itin svarbus 
norint pasiekti strategijos „Europa 2020“ tikslų, nes jis ne tik padeda veiksmingai mažinti 
skirtumus tarp regionų, bet ir sukuria tinkamą pagrindą stabiliam ir tvariam ekonomikos 
augimui ir darbo vietų kūrimui;

3. Teigiamai vertina 1b išlaidų kategorijai skirtų įsipareigojimų asignavimų padidinimą 
3,4 proc. (iki 52 738,9 mln. eurų) ir mokėjimų asignavimų padidinimą 8,4 proc. (iki 
45 134,8 mln. eurų), palyginti su 2011 m.; į pastarąją sumą įtrauktas 2000–2006 m. 
laikotarpio neįvykdytų įsipareigojimų sumažinimas 35,2 proc. (iki 3 110 mln. eurų), 
susijęs su šio programos laikotarpio užbaigimo 2012 m. galutiniu etapu;

4. ragina Komisiją remti ir įgyvendinti visus Regioninės plėtros komiteto siūlomus 
bandomuosius projektus, parengiamuosius veiksmus ir techninės pagalbos priemones 
pagal 1b išlaidų kategoriją;

5. teigiamai vertina Europos Vadovų Tarybos remiamą Komisijos ketinimą skatinti teigiamą 
sąveiką tarp dabartinių paskolų tam tikroms valstybėms narėms programų ir struktūrinių 
fondų, siekiant padidinti konkurencingumą ir augimą, taip pat ragina Komisiją dėti 
daugiau pastangų ieškant būdų, kaip veiksmingai padidinti valstybių narių bendrą 
pajėgumą našiai įgyvendinti sanglaudos politikos programas. 


