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PASIŪLYMAI

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

1. pažymi, kad, vykstant naujiems plėtros procesams, Europos Sąjungai iškyla trys svarbios 
problemos, t. y. vystymosi skirtumų padidėjimas, sanglaudos politikos pagrindinių 
akcentų persikėlimas į Rytus ir vis dar išliekantis penkiolikos valstybių Bendrijos 
netolygumas;

2. primena, kad Komisija 2007–2013 m. finansinėje programoje 2007–2013 m. laikotarpiui 
numatė sudaryti regioninės politikos veiksmams Bulgarijoje ir Rumunijoje vykdyti skirtą 
16,5 milijardų eurų biudžetą (11,858 milijardų eurų struktūriniams fondams ir 4,643 
milijardų Sanglaudos fondui)1;

3. mano, kad Komisija ir Taryba, prieš nuspręsdamos pradėti derybas su šalimi kandidate, 
turi pateikti preliminarius sanglaudos politikos finansinius planus ir taip pat privalo 
pateikti išsamius sanglaudos politikos vykdymo finansinius planus derybų su šalimi 
kandidate proceso metu;

4. pabrėžia labai griežto požiūrio, grindžiamo kiekybiniu ir kokybiniu struktūrinių fondų 
panaudojimo įvertinimu ir apimančio patikimą jų valdymą bei tinkamą kontrolę, svarbą, 
siekiant, kad būtų atsižvelgiama į Europos piliečių interesus ir gerinamas Europos 
Sąjungos sąnaudų ir pelno santykis sanglaudos srityje;

5. pabrėžia Audito Rūmų ataskaitų ir Komisijos veiklos ataskaitų, kaip priemonių, kurios 
padeda įvertinti patikimą struktūrinių fondų valdymą, svarbą ir, jei reikės, atliekant metinę 
biudžeto vykdymo procedūrą ketina imtis būtinų priemonių;

6. mano, kad, atsižvelgiant į dabartinę ES išteklių sistemos padėtį, būtų sunku finansuoti 
ateities plėtrą ir išvengti pavojaus, kad bus pakenkta dabartinės sanglaudos politikos 
veiksmingumui;

7. pabrėžia, kad, atnaujinus derybas įpusėjus plėtros procesui, turėtų būti atsižvelgiama į 
naujos plėtros perspektyvas ir turėtų būti apskaičiuotas jos ekonominis ir biudžetinis 
poveikis.

  
1 Europos Komisija, dokumentas Nr. 43 REV dėl 2007–2013 m. finansinės programos.
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