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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. yra nusivylęs dėl to, kad Komisija pakartotinai nereagavo į Parlamento raginimus 
užtikrinti visapusišką Europos semestro demokratinį teisėtumą, metinę augimo apžvalgą 
paversti metinėmis tvaraus augimo gairėmis ir ją pateikti tokia forma, kad Parlamentas 
galėtų siūlyti pakeitimus, taip pat užtikrinti, kad taikant skaidrų tarpinstitucinio sprendimų 
priėmimo procesą bendru susitarimu būtų parengtos politikos gairės; ragina Komisiją 
būsimas metines augimo apžvalgas pateikti ambicingesniu būdu, įtraukiant platesnio 
pobūdžio nacionalinėms, regionų bei  vietos valdžios institucijoms skirtas gaires;

2. pabrėžia, kad Komisija turėtų kreipti daugiau dėmesio į konkrečias tendencijas regionuose 
bei galimas klaidas savo prognozėse, kurios sudaro metinės augimo apžvalgos pagrindą;

3. pastebi, kad sanglaudos politika, kaip pagrindinė ES investicijų priemonė, tiksliai 
orientuota pagal regionų investicinius poreikius, ne tik sumažina regionų skirtumus bet ir 
spartina ekonomikos atsigavimą bei prisideda prie tvaraus augimo ir darbo vietų kūrimo
visoje Sąjungoje;

4. nurodo, kad esant didžiuliams fiskaliniams suvaržymams ir sumažėjusiems privačiojo 
sektoriaus skolinimo pajėgumams, struktūriniai fondai yra pagrindinis svertas, kuriuo 
galima stimuliuoti ekonomiką ir pasiekti augimo bei užimtumo tikslų, numatytų 
strategijoje „Europa 2020“; todėl pabrėžia, kad atsižvelgiantį svarbų sanglaudos politikos  
vaidmenį plėtojant nacionalines programas Europos semestro apimtyje, šiai politikai 
metinėje augimo apžvalgoje reikėtų teikti didžiausią dėmesį ir į ją reikėtų atsižvelgti 
vykdant kasmetines diskusijas dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo Europos 
Sąjungoje;

5. pabrėžia, kad siekiant geriau įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ tikslus yra svarbu 
įtraukti nacionalines, regionų ir vietos institucijas, socialinius partnerius ir pilietinę 
visuomenę kuriant ir įgyvendinant politines gaires metinės augimo apžvalgos apimtyje;

6. mano, kad yra labai svarbu, kad sanglaudos politika būtų mažinami vidaus 
konkurencingumo skirtumai ir struktūriniai skirtumai, pasinaudojant šios politikos 
galimybe prisitaikyti prie konkrečių poreikių regionuose; todėl pritaria Komisijos 
iniciatyvai, kai tai įmanoma, pakeisti nepaskirtų struktūrinio fondo lėšų programas, jas 
paskiriant MVĮ, energijos vartojimo efektyvumui ir jaunimo užimtumui; prašo jį 
visapusiškai informuoti apie šios iniciatyvos įgyvendinimą nacionaliniame lygmenyje;

7. ragina valstybes nares visapusiškai pasinaudoti struktūriniais fondais siekiant gerinti 
įsidarbinimo galimybes ir veiksmingai kovoti su struktūriniu bei ilgalaikiu nedarbu; mano, 
kad Komisija turėtų nedelsiant pasiūlyti iniciatyvą „Europos jaunimo garantijos“, siekiant 
iš tiesų pagerinti jaunų žmonių padėtį, kurie neturi darbo ir nesimoko bei turėtų glaudžiai 
bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, dalį nepanaudotų struktūrinio fondo lėšų skiriant 
jaunimo užimtumo problemai spręsti.


