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PASIŪLYMAI

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

1. teigiamai vertina Specialiąją Audito Rūmų ataskaitą Nr. 2/2012 dėl iš Europos regioninės 
plėtros fondo (ERPF) bendrai finansuotų mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) skirtų 
finansinių priemonių; laikosi nuomonės, kad tokia audito ataskaita būtų labai vertinga ir 
2007–2013 m. teisėkūros laikotarpio pabaigoje, nes būtų sudarytos sąlygos tolesnėms 
išvadoms dėl iš ERPF bendrai finansuotų MVĮ skirtų finansinių priemonių 
veiksmingumo;

2. pripažįsta, kad fiskalinių suvaržymų ir sumažėjusių privačiojo sektoriaus skolinimo 
pajėgumų laikotarpiu MVĮ turėtų būti skiriama papildoma Europos parama, kad jos ir 
toliau kurtų darbo vietas, užtikrintų inovacijas ir augimą; pažymi, kad sanglaudos politika, 
kaip pagrindinė investicijų priemonė siekiant konvergencijos ir tvaraus vystymosi visoje 
Europos Sąjungoje, – tai vienas iš dviejų pagrindinių ES paramos MVĮ kanalų; todėl 
pabrėžia, kad finansinių priemonių taikymas sanglaudos politikoje MVĮ tikslais ateityje 
turėtų būti stiprinamas, nes būtų užtikrinti apyvartiniai fondai, skatinama viešojo ir
privačiojo sektorių partnerystė ir sukurtas ES biudžeto didinamasis poveikis;

3. pripažįsta, kad Audito Rūmų atliktame audite patikrinta imtis projektų, susijusių su 
finansinėmis priemonėmis, kurios buvo bendrai finansuojamos iš ERPF 2000–2006 m. ir 
2007–2013 m. programavimo laikotarpiais, ir atkreipia dėmesį į tai, kad dėl riboto tikrintų 
projektų ir susijusių valstybės narių skaičiaus turbūt nebus gauta visapusiška informacija, 
kaip panaudojamos ERPF lėšos visoje ES; 

4. pažymi Audito Rūmų bendrą išvadą dėl to, kad esamos reglamentavimo sistemos 
nesuderinamumas su struktūriniais fondais – pagrindinė priežastis, dėl kurios varžomas 
priemonių veiksmingumas ir efektyvumas; pripažįsta, kad tokią padėtį nurodė ir Europos 
Komisija pasiūlymo dėl Europos fondams taikytinų bendrųjų nuostatų, panaikinančio 
Reglamentą (EB) Nr. 1083/2006, IV skyriuje dėl finansinių priemonių ir Komisijos 
komunikate dėl nuosavo kapitalo ir skolos platformų; taip pat primena, kad Europos 
Parlamento Regioninės plėtros komiteto nuomonėje dėl naujoviškų finansinių priemonių 
pagal kitą daugiametę finansinę programą (2012/2027(INI)) buvo raginama nedelsiant 
užtikrinti finansinių priemonių teisinės sistemos aiškumą, paprastumą ir skaidrumą ir 
nuoseklią finansinių priemonių apibrėžčių teisinę nuorodą;

5. pritaria Audito Rūmų išvadoms ir rekomendacijoms, susijusioms su finansinio deficito 
vertinimu; atkreipia dėmesį į tai, kad pasiūlyme dėl teisės akto dėl kito programavimo 
laikotarpio toks vertinimas yra privalomas ir atliekamas kaip ex ante vertinimas; ragina 
Komisiją atitinkamame reglamente kaip pagrindinio teisės akto dalį nustatyti atitinkamus 
reikalavimus, įskaitant kiekybinius kriterijus, dėl ex ante vertinimo vaidmens ir taikymo; 
mano, kad pasiūlyme dėl teisės akto dėl kito programavimo laikotarpio taip pat reikia 
spręsti apyvartinių fondų nuostatų klausimą;

6. primena, kad Komisijos komunikate dėl nuosavo kapitalo ir skolos platformų minimas 
rinkoje taikomų finansinių paslaugų teikimas; pritaria Audito Rūmų rekomendacijai toliau 
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analizuoti šią idėją ir ragina Komisiją laiku ir prieš prasidedant kitam programavimo 
laikotarpiui pateikti konkrečių pasiūlymų dėl rinkoje taikomų finansinių paslaugų;

7. pritaria Audito Rūmų raginimui numatant finansines priemones nustatyti aiškesnę sverto 
sąvokos apibrėžtį; tačiau pabrėžia, kad, atsižvelgus į spaudimą užtikrinti didesnį sverto 
poveikį, svarbu priminti, jog finansinėmis priemonėmis sanglaudos politikoje apskritai 
finansuojami projektai mažiau išsivysčiusiuose regionuose ir ekonominių sunkumų 
patiriančiuose regionuose siekiant gerinti rinkos nepakankamumo ir nepakankamų 
investicijų padėtį, taigi taikant sanglaudos politikos finansines priemones ne tik 
atsižvelgiama į trumpalaikį pelną, bet ir į didelę socialinę ir ekonominę naudą; atkreipia 
dėmesį į daugiapakopį valdymą ir pasidalijamąjį valdymą kaip į pagrindines sanglaudos 
politikos koncepcijas rengiant ir įgyvendinant programas, kurios sudaro sąlygas 
regioninėms ir nacionalinėms valdžios institucijoms dalyvauti planuojant ir įgyvendinant 
programas; todėl pabrėžia, kad teisinėje sistemoje turėtų būti išlaikytas tam tikro lygio 
lankstumas, taip pat turint mintyje sverto poveikio apibrėžtis ir reikalavimus;

8. pritaria Audito Rūmų rekomendacijai, kad Komisija turėtų užtikrinti patikimą ir techniškai 
patvarią finansinių priemonių stebėjimo ir vertinimo sistemą; ragina Komisiją taip pat 
laikytis Audito Rūmų rekomendacijos dėl susitarimo su valstybėmis narėmis dėl keleto 
išmatuojamų, aktualių, konkrečių ir vienodų finansinių priemonių rezultatų rodiklių, kurie 
sustiprintų tiek stebėsenos, tiek audito procesus;

9. primena, kad Regioninės plėtros komiteto nuomonėje dėl naujoviškų finansinių priemonių 
pagal kitą daugiametę finansinę programą (2012/2027(INI)) buvo pritarta kitu 
programavimo laikotarpiu išplėsti sanglaudos politikos finansinių priemonių taikymo sritį 
aprėpiant visus teminius tikslus ir BSP fondus; pripažįsta, kad Komisija jau patvirtino 
galimybę, jog visa prioritetinė kryptis bus įgyvendinama taikant finansines priemones; 
todėl laikosi nuomonės, kad gali būti neįmanoma įtraukti visų iš ERPF bendrai 
finansuojamų MVĮ skirtų finansinių priemonių į vieną kiekvienos valstybės veiklos 
programą ir kad planavimo proceso racionalizavimo ir vilkinimo panaikinimo tikslai gali 
būti pasiekti taikant kitas priemones, pvz., pradėjus vykdyti privalomą ex ante vertinimą 
arba pasinaudojus galimybe taikyti rinkoje esamas finansines priemones.


