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PASIŪLYMAI 

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo 

pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. palankiai vertina Komisijos 2017 m. metinę augimo apžvalgą kaip svarbią Europos 

gaivinimo proceso, grindžiamo investicijų, struktūrinių reformų, darbo vietų kūrimo ir 

atsakingų viešųjų finansų, nukreiptų į tolesnį aukštesnio augimo lygio skatinimą, Europos 

gaivinimo stiprinimą ir platesnės konvergencijos siekimą, strategija, dalį; 

2. yra susirūpinęs, kad vis dar esama makroekonominio disbalanso ir ribotos konvergencijos 

požymių, visų pirma euro zonoje; 

3. yra susirūpinęs dėl spragų įgyvendinant konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas 

siekiant atgaivinti Europos ekonomiką, taip pat dėl didelio investicijų trūkumo ES, nes tai 

kelia pavojų ES ilgalaikio augimo potencialui; ragina valstybes nares prisiimti tvirtus 

įsipareigojimus įgyvendinti struktūrines reformas ir mažinti savo skolos ir BVP santykį 

bei biudžeto deficitą tam, kad būtų skatinamas ekonomikos augimas ir darbo vietų 

kūrimas; mano, kad valstybės narės turėtų ir toliau būti visų pirma atsakingos už 

konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų įgyvendinamą ir sprendimo dėl tinkamiausio 

būdo tam pasiekti priėmimą; atkreipia dėmesį į vaidmenį, kurį remiant šias struktūrines 

reformas, darbo vietų kūrimą ir investicijas atlieka vietos ir regionų valdžios institucijos ir 

kiti atitinkami suinteresuotieji subjektai, taip pat Europos struktūriniai ir investicijų fondai 

(ESI fondai); prašo Komisijos apsvarstyti galimybę, kai tinkama, įtraukti vietos ir regionų 

valdžios institucijas į Europos semestrą; 

4. ragina vykdyti Europos semestro politiką, kuria siekiama didinti vidaus paklausą, kad 

Europos ekonomika taptų atsparesnė atsižvelgiant į pablogėjusią pasaulinę perspektyvą ir 

sumažėjusią pasaulinę paklausą; 

5. pripažįsta Europos strateginių investicijų fondo (ESIF), kuris skirtas didelės rizikos 

investiciniams projektams remti, siekiant stiprinti augimo galimybes remiantis 

kokybiškomis darbo vietomis ir našumu, tikslą; vis dėlto yra susirūpinęs dėl didžiulio su 

fondo lėšų naudojimu tarp ES-15 (91 proc. finansavimo) ir ES-13 šalių (9 proc. 

finansavimo) susijusio pusiausvyros sutrikimo; atkreipia dėmesį į Komisijos pasiūlymą 

stiprinti ESIF ir ESI fondų sinergiją, taip pat teikti tikslingesnę vietos ir regioninę techninę 

pagalbą, siekiant mažinti skirtumus bendrojoje rinkoje, suteikiant galimybę visiems 

regionams vystyti savo potencialą ir gerinti geografinę ESIF aprėptį visoje ES; ragina EIB 

ir Komisiją užtikrinti, kad fondų paskirstymas būtų pagrįstas riziką ribojančia finansų 

analize ir jų taikymu, vertinamu tik pagal jų pranašumus; tačiau pabrėžia, kad vis dar 

trūksta įrodymų apie ESIF poveikį, kurį padarė ESIF indėlis į ekonomikos augimą ir 

darbo vietų kūrimą; šiuo požiūriu pabrėžia, kad ESIF turi papildyti ESI fondus ir tai jokiu 

būdu neturėtų kenkti sanglaudos politikos, kuri laikoma pagrindine Sąjungos investicijų 

politika, vaidmeniui, o priartintų ES prie piliečių; ragina Komisiją pasiūlyti kitų 

priemonių, kuriomis siekiama sumažinti ir geriau suderinti minėtą neatitikimą; 

6. pritaria Komisijos nuomonei, jog būtina stiprinti konsultacijų centrą, kad jis galėtų 

daugiau dirbti vietos ir regionų lygmeniu, taip pat stiprinti jo bendradarbiavimą su 

nacionaliniais skatinamojo finansavimo bankais ir kad jis būtų naudinga priemonė, 
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padedanti projektų vykdytojams kurti geresnius projektus, visų pirma regionuose arba 

sektoriuose, kuriuose reikalingas papildomas informavimas ir techniniai pajėgumai; prašo 

Komisijos skatinti vietos ir regionų valdžios institucijas geriau naudotis ESIF lėšomis 

visoje ES, visų pirma pasitelkiant investavimo platformas; šiuo tikslu ragina Komisiją 

padėti skleisti informaciją ir spręsti dabartinį administracinių ir institucinių gebėjimų 

trūkumą žemesniu valdžios lygmeniu; ragina Komisiją ir valstybes nares naudotis ESIF ir 

ESI fondais visapusiškai ir pagal strategiją „Europa 2020“, siekiant sumažinti investicijų 

trūkumą ES; 

7. pabrėžia, kad, įgyvendinant Europos semestrą ir pastangas supaprastinti sanglaudos 

politiką, pvz., geresnio įgyvendinimo darbo grupės veiklą, valstybės narės turi paspartinti 

savo veiksmus, kad būtų įgyvendintos būtinos struktūrinės reformos ir visos kitos 

priemonės, kuriomis remiamas šis įgyvendinimas, įskaitant institucinių gebėjimų 

stiprinimą, siekiant skatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, pašalinant kliūtis, 

su kuriomis susiduria sanglaudos politikos naudos gavėjai; tačiau pabrėžia, kad reikia 

derinti ES prioritetus ir nacionalinius, regioninius bei vietos poreikius; pabrėžia ex ante 

sąlygų svarbą siekiant gerinti gebėjimų stiprinimą valstybėse narėse; pabrėžia, kad ES 

piliečius reikia geriau informuoti apie pasiektus rezultatus, kad Europos pridėtinė vertė 

būtų labiau matoma; 

8. pakartoja, kad reikia paspartinti ESI fondų įgyvendinimą 2014–2020 m. finansinio 

programavimo laikotarpiu; pripažindamas, kad valstybės narės turėtų likti atsakingos už 

programų rengimą, mano, kad konkretiems poreikiams pritaikytos rekomendacijos turėtų 

būti grindžiamos įgyvendinimo trūkumų analize ir būti įtrauktos į konkrečioms šalims 

skirtų rekomendacijų formulavimo procesą; ragina Komisiją įsitraukti į glaudų dialogą su 

valstybėmis narėmis apibrėžiant tokias priemones; 

9. pabrėžia, kad, siekiant geriau reaguoti į ekonominius sunkumus ir skatinti ekonomikos 

augimą, valstybėms narėms būtina suteikti daugiau lankstumo įgyvendinimo srityje 

naudojantis investavimo sąlygomis; šiuo atžvilgiu pritaria Europos Audito Rūmų 

nuomonei, kad viešųjų pirkimų klausimas, kaip daugiametė problema, turi būti 

sprendžiamas ir Komisijos lygmeniu, o Komisija turėtų remti šios srities patobulinimus; 

10. palankiai vertina tai, kad Komisijos pasiūlymo sustabdyti Ispanijai ir Portugalijai skirtą 

finansavimą iš ESI fondų buvo atsisakyta dėl konstruktyvios Parlamento kritikos, kuri 

galiausiai parodė, jog šis pasiūlymas yra nereikalingas ir pagrįstas Komisijos vertinimu, 

kuriame teigiama, kad įgyvendindamos savo deficito mažinimo tikslus abi šalys daro 

pažangą; pritaria Komisijos nuomonei, kad euro zonai turi būti taikomas bendresnis 

požiūris, kuriuo būtų atsižvelgta į valstybių narių biudžeto padėties skirtumus: šiuo 

atžvilgiu primena Komisijos kaip sutarčių sergėtojos vaidmenį; be to, laukia Komisijos 

ataskaitos dėl Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 23 straipsnio taikymo, kuri turi būti 

parengta 2017 m. ir kuria būtų atsižvelgiama į Parlamento nuomonę, išreikštą 2016 m. 

struktūrinio dialogo metu; 

11. palankiai vertina Komisijos pareiškimą dėl investicijų į žinių, inovacijų, švietimo ir IRT 

srities svarbos spartinant augimą; pritaria, kad reikia nustatyti politiką, kurią įgyvendinant 

kiekvienam ES piliečiui būtų suteikta pagrindinė ryšio prieiga; 

12. mano, kad Investicijų plano Europai tikslų bus galima pasiekti tik gerinant santykius su 

MVĮ, vietos valdžios institucijomis ir kitais visuomeniniais subjektais; ragina EIB ir 
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Komisiją užtikrinti, kad šie suinteresuotieji subjektai galėtų sėkmingai rengti paraiškas dėl 

projektų finansavimo ir joms vadovauti, gautų tinkamą paramą ir nepatirtų nereikalingos 

reglamentavimo naštos; ypač atkreipia dėmesį į teigiamą poveikį, kurį gali turėti 

bendruomenės inicijuota vietos plėtra užtikrinant, kad būtų išgirstas vietinių subjektų 

balsas; 

13. palankiai vertina paramą MVĮ per ESIF MVĮ skirtą liniją ir MVĮ iniciatyvą; teigiamai 

vertina tebevykstantį MVĮ sektoriaus atsigavimą po 2008 m. finansų krizės; ragina 

Komisiją bendradarbiauti su valstybėmis narėmis siekiant užtikrinti, kad būtų sprendžiami 

probleminiai klausimai, įskaitant lėtai didėjantį MVĮ dirbančiųjų skaičių ir lėtą augimą 

gamybos, statybos ir mažmeninės prekybos sektoriuose; 

14. mano, kad galimybė gauti finansavimą išlieka pagrindiniu sunkumu augančioms MVĮ; 

pažymi, kad komercinių bankų sektorius, kurį pirmiausia reguliuoja valstybės narės, 

išlieka pagrindinis daugumos MVĮ finansavimo šaltinis; todėl pažymi, kad būtent 

valstybės narės ir toliau atliks pagrindinį vaidmenį MVĮ sektoriaus atsigavimo srityje ir 

kad Komisija turėtų užtikrinti, kad jos veiksmai atliktų veiksmingą remiamąjį vaidmenį. 
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