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TRUMPAS PAGRINDIMAS

ĮŽANGA

Nors pripažįstama, kad Sąjungos ekonomika pamažu atsigauna ir galima pastebėti teigiamų 
tendencijų, tačiau visiško atsigavimo dar reikės palaukti. Atsižvelgdama į šias aplinkybes, 
Komisija siūlo sutelkti dėmesį į penkis prioritetus, kurie nustatyti 2013 m. metinėje augimo 
apžvalgoje, t. y. „vykdyti diferencijuotą augimą skatinantį fiskalinį konsolidavimą“, „atkurti 
įprastą skolinimą ekonomikai“, „skatinti ekonomiką ir konkurencingumą šiandienai ir 
ateičiai“, „spręsti nedarbo problemą ir šalinti krizės sukeltas socialines pasekmes“ ir 
„modernizuoti viešąįą administraciją“.
Remdamasi tuo, kad įvairių sričių Sąjungos politika ir visų pirma sanglaudos politika 
derinama su strategija „Europa 2020“, Komisija pabrėžia šios politikos vaidmenį siekiant 
strategijos „Europa 2020“ tikslų, tačiau pakartoja, kad bendras sanglaudos politikos tikslas –
mažinti skirtumus tarp regionų ir siekti ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos.
Komisija taip pat primena, kad norint sėkmingai užbaigti šiuo metu įgyvendinamas programas 
reikia užtikrinti pakankamą mokėjimų asignavimų lygį, kad būtų galima vykdyti 
įsipareigojimus ES lėšų gavėjams.
Nuomonės referentas pabrėžia neginčytiną Sanglaudos politikos pridėtinę vertę; ši politika –
tai pagrindinė Sąjungos investicinė priemonė, kuria prisidedama prie ilgalaikės struktūrinės 
plėtros, taip pat skatinamas ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas, o tai valstybėms 
narėms ir regionams gali padėti įveikti dabartinę finansų ir ekonomikos krizę. Todėl būtina 
skirti pakankamą finansavimą, kad būtų galima sumažinti neįvykdytų mokėjimų, visų pirma 
pagal 1b išlaidų kategoriją, lygį, kuris yra labai didelis.

BIUDŽETO PROJEKTAS

Rengdama biudžeto nuostatas, Komisija įvertino biudžeto poreikius ir atsižvelgė į 2014–
2020 m. daugiametės finansinės programos nuostatas ir finansinį paketą, kuriuos pasiūlė 
2013 m. vasario 8–9 d. posėdžiavusi Europos Vadovų Tarybai pateikdama išvadas ir dėl kurių 
2013 m. birželio 27 d. institucijos pasiekė politinį susitarimą.
Nuomonės referentas mano, kad nepaisant ypatingų 2014 m. biudžeto projekto priėmimo 
aplinkybių Komisija yra vienintelė institucija, turinti informaciją, kuria remiantis galima 
pateikti visų regionų tikrųjų biudžeto poreikių apžvalgą. Tačiau nuomonės referentas abejoja, 
ar Komisija įvertino susitarime dėl daugiametės finansinės programos nurodytų konkrečių 
išteklių išankstinio skyrimo poveikį ir siūlomo bendro finansavimo normų padidinimo toms 
valstybėms narėms, kurios patiria didelių su jų finansiniu stabilumu susijusių sunkumų ar 
kurioms tokie sunkumai gresia, poveikį, taip pat pasiūlymo kai kurioms valstybėms narėms 
pratęsti automatinio įsipareigojimų panaikinimo laikotarpį vieniems metams poveikį. 

FONDŲ DALIJIMASIS IŠTEKLIAIS

Siūlomas dalijimasis skirtingais asignavimais ir fondais yra toks, kaip aprašyta toliau.
Iš bendros siūlomų įsipareigojimų asignavimų pagal 1b išlaidų kategoriją sumos, t. y. 
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47 560,6 mln. EUR (–13,5 proc., palyginti su 2013 m.), struktūrinių fondų (Europos 
regioninės plėtros fondo ir Europos socialinio fondo) įsipareigojimų asignavimai iš viso 
sudaro 38 088,2 mln. EUR, iš kurių 1 804,1 mln. EUR skiriama Jaunimo užimtumo 
iniciatyvai (JUI) papildomai finansuoti, 8 922,4 mln. – Sanglaudos fondui ir 365,1 mln. –
Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondui. 
Siūloma mokėjimų asignavimo suma yra gerokai mažesnė nei 2013 m. (–9,3 proc.) ir sudaro 
51 093,7 mln. EUR. Ji nustatyta remiantis skaičiavimais, susijusiais su 2007–2013 m. tarpinių 
mokėjimų pokyčiais (46 765,5 mln. EUR, t. y. 91,4 proc. bendros mokėjimų sumos, skirtos 
2014 m. pagal 1b išlaidų kategoriją) ir 83 proc. sumažinta mokėjimų asignavimų suma 2000–
2006 m. laikotarpio programoms užbaigti, taip pat nauja sumažinta 1 proc. pradine išankstinio 
finansavimo suma 2014 m. skiriant ERPF, ESF ir Sanglaudos fondo lėšas (arba 1,5 proc. 
valstybėms narėms, kurioms skiriama finansinė parama).
Nuomonės referentas apgailestauja, kad Komisija išankstinio finansavimo sumą nustatė 
remdamasi dydžiu, dėl kurio sutarta 2013 m. vasario mėn. posėdžiavusiai Europos Vadovų 
Tarybai pateikus išvadas, pabrėždamas, kad tai yra vykstančių tarpinstitucinių sektorinių 
derybų dėl būsimos sanglaudos politikos dalis ir sprendimas priimamas pagal bendro 
sprendimo procedūrą, taigi kyla pavojus, kad bus iš anksto daroma įtaka tokių derybų 
rezultatams. 
Nuomonės referentas taip pat reiškia nuostabą, kad, nors daugiau kaip pusė mokėjimų 
asignavimų (52 proc.) skiriama anksčiau prisiimtiems ES įsipareigojimams įvykdyti, o 
neįvykdytų įsipareigojimų lygis vis didėja. 
Vertėtų pažymėti, kad Komisija savo bendrus skaičiavimus grindžia prielaida, kad 
11,2 mlrd. EUR papildomų mokėjimų asignavimų, kurių prašyta pateikus Taisomojo biudžeto 
Nr. 2013/2 projektą, bus visapusiškai patvirtinti  2013 m., o tai itin svarbu 1b išlaidų 
kategorijai.

PAGRINDINIAI NUMATOMI 2014 M. POLITIKOS REZULTATAI

Komisija nustatė keturis prioritetus vykdant 2014 m. biudžetą: jaunimui, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms (MVĮ) skirtų veiksmų skatinimas, naujų programų įgyvendinimas pagal 
2014–2020 m. DFP, ES įsipareigojimų vykdymas ir, galiausiai, administracinių išlaidų 
apribojimas. Vienas iš būdingiausių veiksmų įgyvendinant naują finansinę programą – naujoji 
Jaunimo užimtumo iniciatyva (JUI), kuriai Komisija pasiūlė skirti iš viso 6 mlrd. EUR 
išankstinių įsipareigojimų asignavimų sumą per pirmuosius dvejus metus, pradedant 2014 m., 
kuriais įsipareigota skirti 3,4 mlrd. EUR asignavimų.
Remdamasi tuo, kad sanglaudos politika derinama su strategija „Europa 2020“, Komisija 
siekia sutelkti dėmesį į tai, kad naujos programos būtų patvirtintos ir pradėtos laiku, politikos 
poveikis būtų kuo didesnis ir būtų stiprinamas strateginio programavimo procesas užtikrinant 
Europos pridėtinę vertę ir kokybiškesnį lėšų panaudojimą.
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PASIŪLYMAI

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

1. abejoja, ar 2014 m. biudžeto projekte (BP) pagal 1b išlaidų kategoriją numatytos lėšos yra 
pakankamos siekiant patenkinti minimalius regioninės politikos poreikius ir tikslus, 
kuriuos Sąjunga nustatė Sutartyje;

2. su susirūpinimu pažymi, kad įsipareigojimų asignavimai pagal 1b išlaidų kategoriją 
sumažinti 13,5 proc. iki 47 560,6 mln. EUR, o mokėjimų asignavimai sumažinti 9,3 proc. 
iki 51 093,7 mln. EUR per 2013 m., ir pastaroji suma apima 2007–2013 m. tarpiniams 
mokėjimams numatytą 46 765,5 mln. EUR sumą, taip pat 83 proc. iki 592,0 mln. EUR 
sumažintus mokėjimus  2000–2006 m. laikotarpio programoms užbaigti; 

3. pažymi, kad, Komisijos teigimu, 2014 m. BP yra pereinamojo pobūdžio ir daugiau nei 
pusė mokėjimų asignavimų (52 proc.) skiriama neįvykdytiems įsipareigojimams vykdyti 
ir senoms programoms užbaigti; visgi stebisi tuo, kad neįvykdytų įsipareigojimų lygis ir 
toliau didėja;

4. prašo išsamiau paaiškinti, ar Komisija įvertino susitarime dėl daugiametės finansinės 
programos nurodytų konkrečių išteklių sutarto išankstinio skyrimo poveikį ir siūlomo 
bendro finansavimo normų padidinimo toms valstybėms narėms, kurios patiria didelių su 
jų finansiniu stabilumu susijusių sunkumų ar kurioms tokie sunkumai gresia, poveikį, taip 
pat pasiūlymo kai kurioms valstybėms narėms pratęsti automatinio įsipareigojimų 
panaikinimo laikotarpį vieniems metams poveikį;

5. apgailestauja, kad Komisija išankstinio finansavimo sumą nustatė remdamasi dydžiu, dėl 
kurio Europos Vadovų Taryba susitarė 2013 m. vasario mėn., ir pažymi, kad tai yra 
vykstančių tarpinstitucinių sektorinių derybų dalis ir Europos Parlamentas turi teisę 
dalyvauti taikant bendro sprendimų priėmimo procedūrą, taigi kyla pavojus, kad bus iš 
anksto daroma įtaka tų derybų rezultatams; primena, kad išankstinis finansavimas yra 
labai svarbus, nes valstybėms narėms ir regionams laikotarpio pradžioje reikia turėti 
pakankamai išteklių, kad galėtų investuoti į projektus, kuriais bus prisidedama prie 
pastangų, dedamų siekiant įveikti dabartinę ekonomikos ir finansų krizę; todėl pakartoja 
Regioninės plėtros komiteto poziciją dėl tokių pačių išankstinio finansavimo normų 
pasirinkimo kaip ir esamu laikotarpiu, nes krizė tebesitęsia;

6. pakartoja Europos Parlamento poziciją, kad jis nepritars DFP reglamentui, jei neturės 
absoliučios garantijos, kad bus visapusiškai patenkinti likę 2013 m. mokėjimų prašymai; 
primygtinai reikalauja, kad Taryba laikytųsi savo politinio įsipareigojimo nedelsiant 
patvirtinti dar vieną taisomąjį biudžetą siekiant išvengti mokėjimų asignavimų trūkumo, 
nes tai galėtų būti struktūrinio ES biudžeto deficito 2013 m. pabaigoje priežastis; 
pareiškia, kad Europos Parlamentas nepritars DFP reglamentui arba nepriims 2014 m. 
biudžeto tol, kol Taryba nepriims šio naujo taisomojo biudžeto, kuriuo būtų padengtas 
Komisijos nustatytas likęs deficitas;

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


