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TRUMPAS PAGRINDIMAS

ĮVADAS
Nors ekonomikos atsigavimas valstybėse narėse nėra vienodas, Komisija numato 2012 m. 
antroje pusėje prasidėsiantį ekonominį augimą ir kuria priemones augimo didinimui ir darbo 
vietų kūrimui ir siekia Europos ekonomikai suteikti taip reikalingas investicijas ir darbo 
vietas. Šiame kontekste, siūlydama griežtai ribotą įsipareigotų asignavimų padidinimą, kuris 
apima tik koregavimą dėl infliacijos, ir siekdama, kad mokėjimai būtų žymiai didesni, 
Komisija nustatė penkis pagrindinius prioritetus 2013 m. biudžeto projektui, t. y. palankių 
darbo augimui investicijų, atsakingo ir realaus biudžeto, veiksmingumo analizavimo, 
administracinio apribojimo įgyvendinimo ir Kroatijos integravimo.

Pranešėjas pritaria Komisijos nuomonei dėl Sąjungos sanglaudos politikos neginčytinos 
pridėtinės vertės ir dėl jos vaidmens, kaip pagrindinės politikos srities, skirtos investicijoms, 
kuri suteikia geriausias priemones darbo vietų kūrimui ir ekonomikos augimo skatinimui. 
Tačiau pažymi, kad pagal 1b išlaidų kategoriją numatyti biudžeto ištekliai turėtų būti 
naudojami siekiant suderinti įgyvendinamą įvairių sričių politiką atsižvelgiant į strategijos 
„ES 2020“ tikslus, sanglaudos politikos tikslus, ir ypač svarbūs išlieka regioninių skirtumų 
mažinimas ir socialinė, ekonominė ir teritorinė sanglauda. 

BIUDŽETO PROJEKTO ATKŪRIMAS
Taigi Komisija, rengdama savo biudžeto nuostatas, įvertino biudžeto poreikius, atsižvelgdama 
į 2007–2013 m. finansinės perspektyvos nuostatas ir paketus ir į Tarpinstitucinį susitarimą, 
suderindama visas sumas su susijusiais sprendimais ir nuostatomis. 

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 asignavimus ir atkurti Komisijos iš pradžių biudžeto 
projekte siūlytas sumas.

FONDŲ DALIJIMASIS IŠTEKLIAIS
Dalijimasis skirtingais asignavimais ir fondais yra toks, kaip aprašyta toliau.
Visi įsipareigoti asignavimai struktūriniams fondams (Europos regioninės plėtros fondui ir 
Europos socialiniam fondui) iš viso sudaro 42 144,7 mln. ir Sanglaudos fondui –
12 354,2 mln., palyginti su 2012 m., padidėjo 3,3 %. Mokesčių asignavimų padidėjimas yra 
ženklus, – palyginti su 2012 m., jis padidėjo 11,7 %, padidėjimas iš viso sudaro 
48 975 mln. EUR, taip pat ši suma atspindi pastangas riboti neįvykdytų įsipareigojimų 
daugėjimą. Tačiau atkreipia dėmesį, jog Komisijos sąmata yra griežtai susijusi vien tik su 
2013 m., ir mano, kad ankstesnių metų mokėjimų poreikiai bus padengti, ir todėl bet kokie 
nukrypimai nuo šio plano lems nepakankamus mokėjimų asignavimus.

PAGRINDINIAI NUMATOMI 2012 M. POLITIKOS REZULTATAI
Pagrindiniai Komisijos numatyti politikos rezultatai – sanglaudos politikos tikslų suderinimas 
su strategijos „Europa 2020“ tikslais bei sanglaudos politikos veiksmingas panaudojimas 
kovai su krize, būtent paramos teikimas toms valstybėms narėms, kurioms ypač reikalinga 
pagalba, pvz., toms, kurios įgyvendina ES arba TVF programas. Atsižvelgdama į tai, 
Komisija ėmėsi iniciatyvos pasiūlyti valstybėms narėms perprogramuoti dar nepaskirstytas 
struktūrinių fondų lėšas ir, kur įmanoma, padidinti savo pastangas jaunimo nedarbui sumažinti 
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ir remti mažas ir vidutines įmones, pradedant įgyvendinti naują šios programos iniciatyvą su 
aštuoniomis valstybėmis narėmis. Kitos pagrindinės sritys, kurioms bus skiriama dėmesio: 
teisinis pagrindas, įgyvendinimo sistema būsimu programavimo laikotarpiu ir Bendros 
strateginės programos įgyvendinimas. Taigi Komisija nori sutelkti dėmesį į 2014–2020 m. 
strateginių investicinių projektų aptarimą su valstybėmis narėmis ir į veiklos programų 
parengiamuosius etapus. Be to, numatyta tęsti darbą dėl ES Baltijos jūros regiono strategijos
ir ES strategijos dėl Dunojaus regiono srityse, kai tuo tarpu Jūrų reikalų ir žuvininkystės 
generalinis direktoratas toliau plėtos bendradarbiavimą Atlanto regiono strategijos srityje. 
Pagaliau, nuo 2013 m. liepos 1 d. Komisija planuoja sustiprinti Kroatijos kaip valstybės narės 
poziciją.

BANDOMIEJI PROJEKTAI IR TECHNINĖ PAGALBA
Šiais metais nariai dar kartą pasiūlė mažiau galimų bandomųjų projektų ir parengiamųjų 
veiksmų, iš kurių dauguma yra susiję su anksčiau patvirtintų priemonių pratęsimu, konkrečiai
pasiūlyta: „Atlanto forumo sukūrimas siekiant vystyti ES Atlanto strategiją“, „Bendras 
regioninis tapatumas, tautų susitaikymas ir ekonominis bei socialinis 
bendradarbiavimas, įskaitant visos Europos kompetencijos ir pažangumo platformą, 
Dunojaus makroregione“, „Regioninio ir vietinio bendradarbiavimo skatinimas 
platinant informaciją apie ES regioninę politiką pasauliniu mastu“, „Europos Sąjungos 
Dunojaus regiono valdymo modelio nustatymas. Geresnis ir veiksmingas 
koordinavimas“ bei „Remti Majotą ar bet kurią kitą teritoriją, kuri galėtų būti 
paveikta, jai suteikiant atokiausio regiono statusą, norint remti teritorijas“.

Naujai pasiūlytos priemonės apima parengiamąjį veiksmą makroregioninių strategijų 
plėtojimui Viduržemio jūros regione, bandomąjį projektą, susijusį su dabartiniu ir siekiamu 
ekonominiu potencialu ne Atėnų sostinės regione, o kituose Graikijos regionuose, kaip ES 
konvergencijos regionų modelis, ir galiausiai bandomąjį projektą, skirtą paslaugų platformos 
plėtojimui mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

Taip pat siūloma tęsti priemonę „Techninė pagalba ir informacijos apie Europos Sąjungos 
strategiją, skirtą Baltijos jūros regionui, sklaida bei išsamesnis susipažinimas su 
makroregionų strategija“, taigi derėtų ją 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 
minimalius 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 
ekonomikos atsigavimui ir norint pasiekti strategijos „Europa 2020“ tikslų, nes jis ne tik 
gali sudaryti tinkamas sąlygas stabiliam ir tvariam ekonomikos augimui ir darbo vietų 
kūrimui, bet ir ne mažiau svarbus veiksmingam regioninių skirtumų mažinimui ir 
socialinės, ekonominės ir teritorinės sanglaudos pasiekimui;

3. palankiai vertina 1b išlaidų kategorijai skirtų įsipareigojimų asignavimų padidinimą 3,3 % 
(iki 54 499 mln. EUR) ir mokėjimų asignavimų padidinimą 11,7 % (iki 
48 975 mln. EUR), palyginti su 2012 m.; į pastarąją sumą įtrauktas 2000–2006 m. 
laikotarpio užbaigimo mokėjimų asignavimų sumažinimas 33,2 % (iki 1 923 mln. EUR); 

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


