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PASIŪLYMAI

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

1. pažymi, kad 2007 m. liepos 5 d. praėjusio programavimo laikotarpio likę neįvykdyti 
įsipareigojimai siekia 92 693 milijonus eurų, kurių didelė dalis (virš 65 milijardų eurų) 
susijusi su 1-ojo tikslo projektais (daugiau nei 70 proc. įsipareigojimų asignavimų);

2. pažymi, kad sanglaudos politika (ERPF, Sanglaudos fondas ir ESF) dabar sudaro 36 proc. 
2007–2013 m. finansinės programos, o tai dabartinėmis kainomis siekia 347 milijardus 
eurų;

3. pabrėžia, kad labai vėluojama atlikti tam tikrų sričių politikos įgyvendinimui skirtus
mokėjimus pagal 1B (sanglauda) biudžeto išlaidų kategoriją, kuri, remiantis 2007–2013 m. 
finansine programa, yra Europos Sąjungos politikos prioritetas;

4. apgailestauja, kad likę neįvykdyti įsipareigojimai pasiekė nerimą keliantį lygį, kuris 
tolygus trejų metų įsipareigojimams, kai tuo tarpu „normali“ leistina riba būtų dveji metai, 
ir mano, kad reikėtų užkirsti kelią tokiai tendencijai ir iš naujo persvarstyti finansinę 
programą;

5. pažymi, kad Audito Rūmai savo metinėje 2006 finansinių metų ataskaitoje (6 skyriaus 6.39 
dalis) griežtai kritikuoja struktūrinių fondų įgyvendinimą, ypač atkreipia dėmesį į didelį 
netikslumų procentą, kuris siekia mažiausiai 12 proc. visų pagal bendrą finansavimą skirtų 
lėšų;

6. apgailestauja, kad valstybės narės ir Komisija labai vėluoja patvirtinti nacionalinius 
strateginių krypčių planus ir veiksmų programas, susijusias su ERPF, ESF ir Sanglaudos 
fondu 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu; mano, kad dėl šio delsimo valstybės narės 
neturėtų prarasti lėšų ir todėl ragina Komisiją teikti valstybėms narėms visą reikalingą 
pagalbą; pabrėžia, kad 1B biudžeto išlaidų kategorijos įvykdymas 2007 m. rugsėjo 
pabaigoje siekė 37 proc. visų įsipareigojimams skirtų lėšų ir 59 proc. visų mokėjimams 
skirtų lėšų;

7. pažymi, kad svarbu laikytis savaiminio įsipareigojimų panaikinimo principo siekiant 
skatinti finansavimą ir valdymo institucijų atliekamą greitą projektų įgyvendinimą; ragina, 
kad būtų laikomasi taisyklės N+2 (ir taisyklės N+3 naujosiose valstybėse narėse 
pirmaisiais trejais 2007–2013 m. finansinės programos metais);

8. primena, kad struktūrinę politiką vėluojama įgyvendinti, be kita ko, dėl to, kad taikoma per 
daug griežta tvarka ir todėl vertėtų apsvarstyti galimybes, kaip supaprastinti šią tvarką ir 
kaip aiškiai paskirstyti Europos Sąjungos ir valstybių narių įsipareigojimus bei įgaliojimus;

9. dar kartą patvirtina, kad valstybės narės atsakingos už fondų valdymą ir primena, kad 
2006 m. gegužės 17 d. tarpinstituciniame susitarime pateikiamas pareiškimas šia tema ir 
todėl pageidautina, kad būtų parengtas atitinkamo lygio politikos nacionalinio pobūdžio 
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pareiškimas dėl Bendrijų fondų bendro valdymo;

10. ragina Komisiją ir valstybes nares kiek įmanoma greičiau baigti rengti paskutines veiksmų 
programas, kurios dar turi būti patvirtintos; 

11. ragina Komisiją nedelsiant taikyti naująją finansinę programą atsižvelgiant į patikimo 
finansų valdymo, investicijų rentabilumo ir veiksmingo valstybių narių lėšų įsisavinimo 
pajėgumų principus; taip pat pabrėžia svarbų valstybių narių ir valdymo įstaigų vaidmenį 
laiku ir tinkamai pateikiant prašymus dėl mokėjimų;

12.atkreipia dėmesį į bendrą Parlamento ir Tarybos įsipareigojimą, susijusį su veiksmų 
programų tikrinimu ir projektų tvirtinimo tvarka, ir ragina Komisiją parengti biudžeto 
sudarymo tvarkos stebėsenos priemones, kaip to reikalaujama 2007 m. liepos 13 d. 
bendrame pareiškime;

13.mano, kad šiuo atžvilgiu būtų tinkama visoms valstybėms narėms taikyti bendrus 
kiekybinius ir kokybinius veiklos rodiklius ir siūlo, kad darbuotojų atlyginimų dydis, 
skurdo lygis, gyvenimo kokybė, gyvenimo trukmė, konkurencingumas ir ilgai trunkančio 
nedarbo lygio pokyčiai, taip pat visuotinės svarbos paslaugų lygis regionuose galėtų būti 
vertinami kaip kokybiniai rodikliai; prašo, kad valstybės narės ir regionai, gaunantys 
Europos Sąjungos lėšas, teiktų aiškesnę informaciją apie Europos Sąjungos vaidmenį 
siekiant, kad gyventojai sužinotų, jog Europos Sąjungos indėlis vystant jų regionus ir 
skatinant sanglaudą yra labai didelis;

14. ragina Komisiją kitose savo ataskaitose įvertinti, kiek įvairios priemonės ir politikos 
veiksmai, įskaitant sanglaudos politiką, prisidėjo prie ekonomikos ir socialinės sanglaudos 
srityse įvykdytos pažangos; reikia išanalizuoti pasiekimus ir problemas visose svarbiose 
srityse, ypač susijusiose su Lisabonos strategija.
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