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PASIŪLYMAI 

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo pasiūlymą dėl 

rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. palankiai vertina Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 23 straipsnio 1 ir 6 dalių konkrečių 

nuostatų taikymo paaiškinimą; 

2. pritaria tam, kad stabili makroekonominė aplinka, įskaitant aukštos kokybės valdymą 

visais lygmenimis, sudaro sąlygas sėkmingai panaudoti Europos struktūrinių ir investicijų 

(ESI) fondų lėšas; 

3. pabrėžia, kad reikia taikyti objektyvius kriterijus siekiant įvertinti, ar valstybė narė ėmėsi 

efektyvių veiksmų; pabrėžia, kad taikant 23 straipsnio nuostatas svarbu laikytis 

proporcingumo ir vienodo požiūrio principų, taip pat pabrėžia poreikį laiku vykdyti 

išsamų dialogą su atitinkama valstybe nare; 

4. primena, kad nacionalinės reformų programos yra nepaprastai svarbios siekiant 

įgyvendinti strategiją „Europa 2020“ valstybės narės lygmeniu ir kad reikėtų atsižvelgti į 

šias programas prieš prašant valstybės narės persvarstyti ir iš dalies pakeisti partnerystės 

sutartį ir atitinkamas programas; 

5. ragina Komisiją procedūrą pagal 23 straipsnio pirmą dalį taikyti tik kraštutiniu atveju ir tik 

išimtinėmis aplinkybėmis, kai pasiūlytų pakeitimų nauda yra aiškiai didesnė nei su jais 

susijusios išlaidos, atsižvelgiant į tai, kad, sprendžiant iš ankstesnės patirties, 

perprogramavimo procesas nacionalinėms administracijoms ir vietos bei regionų 

institucijoms gali būti brangus ir sudėtingas administruoti; 

6. pažymi, kad regionai įgyvendina vidutiniškai trečdalį viešųjų išlaidų ES ir atlieka 

pagrindinį vaidmenį užtikrinant viešąsias paslaugas ir išlaidas, kurios lemia augimą; yra 

susirūpinęs dėl trumpų perprogramavimui nustatytų terminų ir ketina atidžiai stebėti, ar 

galės tinkamai dalyvauti regioninės valdžios institucijos ir partneriai, nurodyti 

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnyje laikantis esminių sanglaudos politikos 

subsidiarumo ir partnerystės principų; 

7. ypač įspėja, kad bet koks mokėjimų asignavimų sustabdymas galėtų sutrikdyti finansų 

planavimą programos lygmeniu, sudaryti sunkumų programų iniciatoriams ir, apskritai, 

padaryti žalą investicijų nuspėjamumui ir planavimui, padarydamas galimą neigiamą 

poveikį ekonominiu aspektu pažeidžiamoms valstybėms narėms, kuriose yra viešųjų 

finansų deficitas ir kurių valstybės investicijos labiau priklauso nuo ESI finansavimo, taip 

pat gali sukelti makroekonomikos nestabilumą ir pakenkti visos ES įvaizdžiui; 

8. apgailestauja dėl to, kad Parlamentas nedalyvauja sprendimų, susijusių su lėšų 

perprogramavimu arba sustabdymu, priėmimo procese; prašo, kad visų perprogramavimo 

ir sustabdymo atvejų biudžeto aspektai būtų taip pat įtraukti į struktūrinį dialogą su 

Komisija dėl 23 straipsnio taikymo ir kad šis dialogas būtų vykdomas prieš tai, kai 

Komisija priima pasiūlymą sustabdyti finansavimą; 
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9. ragina Komisiją, laikantis 23 straipsnio 16 dalies, 2017 m. neatidėliojant pateikti ataskaitą, 

kurioje būtų apžvelgtas šio straipsnio taikymas, taip pat pateiktas visų susijusių biudžeto 

aspektų vertinimas. 
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