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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

Bendrosios aplinkybės

1. palankiai vertina pastangas stiprinti ekonomikos ir biudžeto koordinavimą per Europos 
semestrą, sudarant galimybę kiekvienais metais pusmetį tuo pat metu stebėti nacionalinius 
biudžetus ir ekonomikos politiką;

2. pabrėžia lemiamą sanglaudos politikos, kaip vienos pagrindinių strategijos „Europa 2020“ 
įgyvendinimo priemonių, vaidmenį; laikosi nuomonės, kad solidi ir gerai finansuojama 
sanglaudos politika yra veiksminga strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo ir nuo 
būsimų ekonomikos ir finansų krizių apsauganti priemonė, nes jai būdingos ilgalaikės 
vystymosi programos, su biudžetu susiję aspektai, decentralizuota administravimo sistema 
ir ES tvaraus vystymosi prioritetų įtraukimas; pažymi, kad sanglaudos politika yra 
investicijų politika, todėl, nepamirštant solidarumo principo, turėtų būti skatinama visų ES 
regionų teritorinė, ekonominė ir socialinė sanglauda; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad 
svarbu įtraukti regionus į strategijos „Europa 2020“ tikslų įgyvendinimą;

3. primena, kad sanglaudos politika bus sėkmingai įgyvendinama tik kai valstybės narės 
sukurs patikimą ir plačią fiskalinę bei struktūrinę politiką, kuria būtų skatinamas augimas; 
pabrėžia, kad naudojant Bendros strateginės programos lėšas tas atvejais, kai nacionalinės 
vyriausybės nesukuria tinkamos politikos būtinoms struktūrinėms reformoms vykdyti, gali 
būti švaistomi finansiniai ištekliai ar netgi mažėti motyvacija keisti netinkamą 
ekonomikos politiką;

4. pabrėžia, kad krizės laikotarpiu lanksčios sanglaudos politikos priemonės greitai 
pritaikomos prie kintančių poreikių ir griežtesnių finansinių sąlygų; primena, kad 
nenumatytų atvejų priemonės, pvz., išankstiniai mokėjimai arba didesnis bendro 
finansavimo lygis, taikomos kartu su ilgalaikės politikos priemonėmis augimui skatinti ir 
darbo vietoms kurti;

Fiskalinis ir biudžeto disbalansas ir nuosmukio rizika

5. yra labai susirūpinęs dėl didelės rizikos, kad euro zona dar kartą patirs nuosmukį, kurio 
požymiai matomi iš besitraukiančios ekonomikos ir didėjančio nedarbo lygio;

6. laikosi nuomonės, kad tolesnis fiskalinės drausmės ir fiskalinių institucijų stiprinimas 
nacionaliniu ir subnacionaliniu lygmenimis yra būtinas norint didinti pasitikėjimą rinkoje 
dėl euro zonos vidutinio ir ilgalaikio laikotarpio viešųjų finansų tvarumo, nes šis 
pasitikėjimas yra nepaprastai svarbus augimui užtikrinti; primygtinai ragina valstybes 
nares vykdyti fiskalinį konsolidavimą ir laikytis subalansuoto biudžeto taisyklių pagal 
Stabilumo ir augimo pakto taisykles, kuriose atsižvelgiama į konkrečią valstybių 
makrofinansinę padėtį;

7. ragina valstybes nares sprendžiant biudžeto išlaidų ir įplaukų klausimus prioritetą teikti 
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augimui palankiai politikai, ypač švietimo, mokslinių tyrimų, inovacijų, infrastruktūros ir 
energetikos srityse, ir užtikrinti, kad šios išlaidos ir įplaukos būtų naudojamos 
veiksmingai;

Ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas

8. primygtinai ragina valstybes nares užtikrinti įvairių ekonominės politikos priemonių 
nuoseklumą, ypač politikos, kuria siekiama ir strategijos „Europa 2020“ tikslų, ir 
pagrindinių tikslų, kad būtų pritraukti investuotojai ir atkurtas jų pasitikėjimas, ir būtų 
galima užtikrinti ilgalaikį realiosios ekonomikos finansavimą;

9. ragina imtis ryžtingų priemonių pasitikėjimui bankų sektoriumi atkurti ir taip paskatinti 
investicijas; primena, kad nepakankamos galimybės gauti finansavimą išlieka viena 
pagrindinių kliūčių, trukdančių MVĮ gauti privataus kapitalo, kad jis prilygtų ES bendram 
finansavimui, ir atgauti konkurencingumą;

10. pažymi, kad tikslams pasiekti nuolat reikia dėti papildomų pastangų, ypač darbo vietų 
kūrimo srityje, ir, atsižvelgiant į Europos semestrą, tai yra ne mažiau svarbu nei 
ekonomikos augimas; pabrėžia, kad darbo vietų kūrimas yra būtina sąlyga tvariam 
augimui užtikrinti ir nuo būsimų krizių apsisaugoti;

11. laikosi nuomonės, kad norint stiprinti ekonomikos augimą ir produktyvumą reikalingas 
griežtesnis ekonomikos politikos koordinavimas ir plačios struktūrinės reformos.


