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Tema: Sanglaudos politikos vaidmuo įveikiant socialinius ir ekonominius COVID-19 padarinius

Sanglaudos politika jau davė reikšmingą atsaką į COVID-19 protrūkį – kovo ir balandžio mėn. buvo 
priimti teisės aktai, kuriais sutelkta 37 mlrd. EUR ESI fondo lėšų investicijoms į visuomenės sveikatos 
sistemas ir MVĮ, taip pat platesnėms lankstumo priemonėms įgyvendinti.

Naujasis ekonomikos gaivinimo planas turėtų būti pagrįstas solidarumu, sanglauda ir konvergencija, o 
naujoji DFP yra pagrindinė priemonė jam paremti:

1. Atsižvelgiant į tai, kad lieka vis mažiau galimybių tinkamu laiku iki metų pabaigos priimti 
naujuosius reglamentus, ar Komisija pasiūlys pereinamojo laikotarpio nuostatas visiems Europos 
struktūriniams ir investicijų (ESI) fondams kaip nenumatytų atvejų plano dalį, kad būtų išvengta 
didelių nesklandumų 2021 m. sausio 1 d.? Ar Komisija apsvarstytų dar didesnio lankstumo ir 
supaprastinimo galimybę kaip šių pereinamojo laikotarpio priemonių dalį?

2. Ar Komisija gali užtikrinti, kad sanglaudos politikos 2021-2027 m. asignavimai nebus perskirstyti 
tiesioginėms su krize susijusioms investicijoms, nebent asignavimai pagal investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslą būtų papildyti naujais ištekliais? Ar Komisija gali 
paaiškinti naujojo DFP pasiūlymo loginį pagrindą ir veikimo būdus?

3. Koks bus sanglaudos politikos vaidmuo naujajame ekonomikos gaivinimo plane? Ar Komisija yra 
pasirengusi ginti didesnį sanglaudos politikos biudžetą, kad ji galėtų atlikti svarbų ir nuoseklų 
vaidmenį atsigaunant po krizės, nepakenkiant kitiems atitinkamiems sanglaudos politikos 
tikslams ateinančiais metais? Ar Komisija svarstytų galimybę į Stabilumo ir augimo paktą 
neįtraukti išlaidų, susijusių su sanglaudos politika 2021–2027 m. laikotarpiu? Kiek laiko pagal 
ekonomikos gaivinimo planą būtų užtikrintas lankstumas ir supaprastinimas? Ką Komisija 
planuoja daryti su tais regionais, grupėmis ir sektoriais, kuriems labiausiai reikia pagalbos, kad, 
pavyzdžiui, salos ir atokiausi regionai nebūtų palikti nuošalyje?

4. Ar Komisija svarstys galimybę imtis papildomų priemonių  force majeure atvejais, pavyzdžiui, 
galimybę nustatyti sanglaudos neatidėliotinos pagalbos rezervą iš ESI fondų, kad būtų 
sustiprintas šios politikos atsakas į krizę nepakenkiant suplanuotoms investicijoms? Ar būtų 
išnagrinėta galimybė į tokią priemonę įtraukti nepanaudoto metinio išankstinio finansavimo 
sumas ir metinių panaikintų įsipareigojimų procentinę dalį, o sumas konkrečiai skirti kilmės 
valstybėms narėms remiantis atitinkama sukaupta išankstinio finansavimo ir panaikintų 
įsipareigojimų suma?
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