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PASIŪLYMAI 

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo 

pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. palankiai vertina Komisijos kriterijus, atkreipdamas dėmesį į tai, kad dėl problemų, kurias 

patiria valstybės narės, ilgalaikiškumo ir šioms problemoms spręsti skirtų Europos 

struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondų) lėšomis finansuojamų daugiamečių programų 

reikalingas tikrumas ir pastovumas, taip pat į tai, kad dėl minėtos priežasties reikėtų vengti 

dažno programų keitimo ir teikti pirmenybę stabilumui, siekiant didinti ESI fondų 

programų nuspėjamumą ir patikimumą; atsižvelgdamas į ESI fondų lėšų ilgalaikį ir į 

rezultatus orientuotą pobūdį ir į metinį Europos semestro ciklą, mano, kad tai, jog 

konkrečiai šaliai skirtos rekomendacijos yra trumpalaikės, neturėtų kenkti ilgalaikiams 

ESI fondų lėšų tikslams; tiki, kad Komisija ir Taryba bus labai atsargios prašydamos keisti 

programas ar sustabdyti mokėjimus pagal programas pagal ES solidarumo principą, kuris 

yra iš dalies išreikštas pasitelkiant mechanizmą, pagal kurį ES lėšų dalis turėtų ir toliau 

būti laikoma pagrindiniu ES politikos principu; 

2. pabrėžia, kad ESI fondų lėšomis finansuojamos investicijos turėtų būti skiriamos taikant 

patikimą makroekonominę sistemą, siekiant kuo labiau padidinti poveikį augimui, plėtrai, 

sanglaudai ir darbo vietų kūrimui ir spręsti naujas socialines ir ekonomines problemas, kai 

jų iškiltų; vis dėlto primena, kad asignavimai pagal ESI fondus yra grindžiami konkrečiais 

atrankos kriterijais, susijusiais su ES regionų plėtros lygmeniu, ir todėl sprendimai 

pakeisti programas ar sustabdyti mokėjimus, kurie priimami remiantis kitais kriterijais, 

gali neatitikti šių fondų loginio pagrindo; 

3. atkreipia dėmesį, kad tam tikrais atvejais programų keitimas arba mokėjimų sustabdymas, 

reglamentuojamas Bendrųjų nuostatų reglamento (BNR) 23 straipsniu, galėtų sukelti 

pavojų ESI fondų tikslų įgyvendinimui visose valstybėse narėse, ypač tose valstybėse 

narėse, kuriose yra didelis makroekonominis ir socialinis disbalansas; ragina Komisiją 

taikyti šį mechanizmą tik tais atvejais, kai valstybės narės nuolat nesiima veiksmingų 

priemonių reaguodamos į Komisijos prašymus keisti programas ir kai yra rimtų įrodymų, 

kad pakeitus programas būtų padarytas didelis tiesioginis poveikis programos galimybėms 

sukurti darbo vietų; pabrėžia, kad Komisija turėtų parodyti, kad pakeitimai neturi 

neigiamo poveikio užimtumo ir socialinių reikalų tikslams, kuriuos numato valstybės 

narės; todėl ragina Komisiją atlikti poveikio nedarbo lygiui ir ekonomikos plėtrai 

atitinkamose šalyse vertinimą; pabrėžia, kad nebus keičiama jokia programa, kuri turi 

ilgalaikį teigiamą poveikį socialinėms investicijoms; 

4. mano, kad būtų neproduktyvu nutraukti finansavimą ES fondų lėšomis, kuriomis 

remiamas švietimas, mokymas ir darbo vietų kūrimas, jeigu šiomis fondų lėšomis 

padedama siekti joms numatytų tikslų; todėl ragina Komisiją būti itin atsargiai taikant 

pirmąją BNR 23 straipsnio nuostatų dalį visoms programoms pagal bet kurį iš ESI fondų 

teminių tikslų, ypač pagal 8, 9 ar 10 teminį tikslą arba pagal strategijos „Europa 2020“ 

užimtumo ir socialinių tikslus, ir visus programų pagal ESI fondus pakeitimus tinkamai 

užtikrinti, kad būtų laikomasi socialinės sanglaudos tikslų; prašo Komisijos griežtai 

įsipareigoti taikyti nuostatas dėl mažiausios ESF dalies, numatytos BNR 92 straipsnio 4 

dalyje; 
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5. ragina Komisiją  imtis proporcingų priemonių ir apsvarstyti valstybių narių ekonomines ir 

socialines aplinkybes siekiant išvengti įsipareigojimų ar mokėjimų sustabdymo, numatyto 

antroje BNR 23 straipsnio nuostatų dalyje, kai valstybės narės patenka į vieną iš BNR III 

priedo 1 dalies a–e punktuose nurodytų situacijų; ragina Komisiją kiekvieną kartą įvertinti 

mokėjimų sustabdymo poveikį užimtumui ir pamėginti sumažinti galimą nepageidaujamą 

poveikį nukentėjusiems gyventojams; 

6. ragina Komisiją, taikant BNR 23 straipsnį, nustatyti skaidrų, veiksmingą ir demokratišką 

sprendimų priėmimo procesą ir nuosekliai jį taikyti, laikantis BNR 23 straipsnio 15 dalies, 

įskaitant tai, kad turėtų būti nustatyta išankstinio perspėjimo sistema, skirta informuoti 

atitinkamą šalį apie galimybę, kad, paskelbus konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas, 

iškart bus pradėta programų keitimo procedūra, ir, remiantis oficialia tvarka, visais etapais 

informuoti Parlamentą apie patvirtintus prašymus pakeisti programas ar visus pasiūlymus 

ir sprendimus dėl įsipareigojimų ar mokėjimų sustabdymo; 

7. ragina Komisiją nustatyti terminą, per kurį turi būti atšauktas mokėjimų sustabdymas 

pagal BNR 23 straipsnio 8 dalį. 
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