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PASIŪLYMAI

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

1. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą padidinti finansinių priemonių naudojimą per kitą 
programavimo laikotarpį (2014–2020 m.); pabrėžia, kad, esant didžiuliams fiskaliniams 
suvaržymams ir sumažėjusiems privačiojo sektoriaus skolinimo pajėgumams, didesnis 
naujoviškų finansinių priemonių naudojimas gali paskatinti viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystę, padaryti daugialypį poveikį ES biudžetui, atverti alternatyvius finansavimo 
šaltinius ir užtikrinti svarbų strateginių regioninių investicijų finansavimo šaltinį; mano, 
kad finansinės priemonės, pvz., dotacijų papildymas, galėtų tapti svarbiu ES regioninės 
plėtros strategijų aspektu;

2. ragina, kad teisinė finansinių priemonių apibrėžtis būtų įtraukta į būsimą persvarstytą 
Finansinį reglamentą ir taptų aiškia visų su finansinėmis priemonėmis susijusių teisės aktų 
nuoroda; pabrėžia, kad svarbu laiku ir prieš prasidedant kitam programavimo laikotarpiui 
užtikrinti finansinių priemonių teisinės sistemos aiškumą, paprastumą ir skaidrumą, 
siekiant užtikrinti, kad finansinės priemonės būtų patrauklios viešojo ir privačiojo sektorių 
investuotojams;

3. pabrėžia ex ante vertinimo nustatant rinkos nepakankamumo arba investicijų 
nepakankamumo atvejus svarbą; ragina Komisiją atitinkamame reglamente kaip 
pagrindinio teisės akto dalyje nustatyti atitinkamus reikalavimus dėl ex ante vertinimo 
vaidmens ir taikymo; 

4. palankiai vertina finansinių priemonių taikymo išplėtimą pagal sanglaudos politiką 
visiems teminiams tikslams ir visiems BSP fondams per kitą programavimo laikotarpį; vis 
dėlto pabrėžia, kad reikia geriau peržiūrėti taikomas finansines priemones, siekiant 
sumažinti koordinavimo trūkumo ir skirtingų sistemų dubliavimosi riziką;

5. mano, kad labai svarbu tinkamai stebėti, teikti ataskaitas ir atlikti auditą, siekiant 
užtikrinti, kad ES ištekliai būtų naudojami pagal numatytą paskirtį; ragina Komisiją 
sugriežtinti valdymo institucijoms taikomus ataskaitų teikimo reikalavimus per 
programavimo laikotarpį, pakankamai dažnai atlikti auditą ir teikti Europos Parlamentui 
metinę suvestinę ataskaitą apie finansinių priemonių panaudojimą ir veiksmingumą 
įvairiuose BSP fonduose pagal teminius tikslus ir valstybes nares; 

6. yra susirūpinęs dėl Komisijos ribotų institucinių gebėjimų prisitaikyti prie numatyto 
didesnio finansinių priemonių vaidmens; mano, kad taip pat reikėtų sustiprinti finansinių 
priemonių naudojimo ir valdymo praktinę patirtį ir techninius pajėgumus valdymo 
institucijų, finansinių tarpininkų ir bankų lygmeniu; pabrėžia, kad už viešosios tvarkos 
įgyvendinimą atsakingoms institucijoms labai svarbu geriau išmanyti finansines 
priemones, siekiant pašalinti kultūrinio pobūdžio kliūtis ir skatinti finansinių priemonių 
sėkmę;

7. pripažįsta didesnį miestų vaidmenį programuojant ir panaudojant BSP fondus per 
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artimiausią programavimo laikotarpį; todėl ragina Komisiją išsamiau paaiškinti 
procedūrinius ir praktinius didesnio miestų vaidmens plėtojant ir įgyvendinant finansines 
priemones aspektus; 


