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1. Ar, jūsų nuomone, siūlomas lėšų paskirstymas senosioms ir naujosioms valstybėms narėms 
atitinka iššūkius, su kuriais naujosios plėtros metu susiduriama, įgyvendinant sanglaudos 
politiką?   Ar manote, kad planuojant sanglaudos politiką būtų palankesnė 5-erių metų 
finansinė perspektyva, ar net 7-eriems metams numatoma finansinė perspektyva? 

 
2. Ar manote, kad 2007–2013 metų finansinės perspektyvos projekte numatyto finansavimo 

pakaks pasiekti tokį atsiliekančių regionų plėtros lygmenį, kuris leis jiems kaip lygiems 
konkuruoti su kitais regionais? Kokias garantijas galite suteikti regionų, kurie patenka į 1 
tikslo taikymo sferą, atstovams, kad skirtas finansavimas bus pakankamas  įsipareigojimų 
dėl konvergencijos tikslų, numatytų Sutartyse, vykdymui? 

 
3. Ką manote, atsižvelgdamas į teiginį, kad daugiausiai sanglaudos lėšų turėtų tekti naujoms 

valstybėms narėms, apie pagrindinių įmokų perviršio mokėtojų prašymą sumažinti jų 
įnašus į Bendrijos biudžetą, taikant 1,00% viršutinę ribą? Ar nemanote, kad šis metodas 
gali sąlygoti netoleruotinos naujųjų valstybių narių ir valstybių, kurioms palaipsniui 
mažinamos išmokos, atskirties atsiradimą? 

 
4. Ar manote, kad laipsniškam laikinos paramos nutraukimui statistinio efekto kamuojamuose 

regionuose buvo numatytas pakankamas finansavimas? Ar galite garantuoti, kad šiuose 
regionuose statistinis efektas nesukels pavojaus ekonomikos skatinimo priemonėmis 
pasiektiems laimėjimams ir dėl to atsirandančio tolygaus užimtumo bei konkurencingumo 
augimui ir ar tai nepaveiks iškovotų pasiekimų, ir nesukels vietos gyventojų 
nepasitenkinimo. 

 
5. Komisijos priimta strategija, aprašyta „Sklandesnė partnerystė su atokiausiais regionais“ 

grindžiama regioninės politikos, žemės ūkio, žuvininkystės ir transporto politikos sąveika.  
Kokiais būdais būsimas Komisijos narys, atsižvelgdamas į tai, kad skiriasi minėtų sričių 
prioritetai, užtikrins veiksmingą koordinavimą, būtiną, norint sėkmingai įgyvendinti šią 
strategiją? Ar esate įsitikinęs, kad pasiūlymas yra tinkamas ir leis atokiausiuose regionuose 
padidinti bendro finansavimo lygį iki 85%, neatsižvelgiant į jų dabartinį BVP? 

 
6. Europos Parlamentas 2004 m. balandžio 22 d. priimtoje rezoliucijoje dėl Trečiosios 

sanglaudos ataskaitos pabrėžė solidarumo principą, kuriuo turėtų būti paremta dėl 
nepalankios geografinės padėties sunkumų turinčių regionų plėtra, ir paragino šiems 
regionams numatyti specialiąsias priemones. Ar galėtumėte pranešti komitetui kokių 
tolesnių veiksmų ketinate imtis, atsiliepdamas į šį Parlamento raginimą? Ar galėtumėte 
informuoti komitetą, ar atsižvelgdamas į Bendrijos konkurencijos politikos peržiūrą 
ketinate siūlyti padidinti minėtiems regionams skirtą finansinę paramą? 

 
7. Kaip galėtumėte užtikrinti, kad būtų laikomasi papildomumo principo? Pavyzdžiui, kokių 

priemonių galėtų imtis Komisija siekdama užtikrinti, kad valstybės narės nemažintų savo 
dalies, skirtos proporcingai finansuoti projektams, kuriems Komisija skiria lėšų? Ar 
ketinate pristatyti ir skatinti valstybes nares pripažinti kontroliuojamą sistemą, pagrįstą 
nacionalinių valdžios institucijų pateikiama valstybės garantijų deklaracija, kuri padėtų 
užtikrinti, kad valstybės narės laikysis savo įsipareigojimų, naudodamosi Struktūriniais 
fondais ir kad Komisija turės galimybę sutelkti dėmesį į kontrolės sistemas ir taip  išvengti 
pastangų dubliavimo vykdant nuolatinę programos įgyvendinimo kontrolę? 
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8. Ar manote, kad Europos teritoriniam bendradarbiavimui skatinti skirto finansavimo 

užtenka atsižvelgiant į žemą plėtros lygį ir į didelį regionų, esančių tiek Sąjungos 
teritorijoje, tiek ir už jos ribų, skaičių?  Ar manote, kad naujasis kaimynystės instrumentas 
padės pagerinti sanglaudos politikos ir Sąjungos užsienio politikos sąveiką?   Ar ketinate 
reikalauti, kad įgyvendinat naująjį instrumentą būtų išlaikyta INTERREG fondo nustatyta 
tvarka? 

 
9. Kaip jūs ketinate pagerinti ir supaprastinti nurodomąją procedūrą, taikomą Struktūrinių 

fondų naudojimui, ir kaip jūs galėtumėte aiškiau ir skaidriau nustatyti atitinkamų šalių 
kompetencijos ir atsakomybės ribas, ypač tarp Komisijos, valstybių narių, regionų ir 
valdžios institucijų? Ar manote, kad pagrindinė tvarka ir procedūrų supaprastinimas gali 
būti pasiektas, paisant programų rengimo, partnerystės,  papildomumo ir susiderinimo 
principų? Programos priedas bus panaikintas, nes jis sudarytas iš jau esamų dokumentų ar 
jis vietoj to galėtų tapti tikra vietinės valdžios inovacijų priemone? 

 
10. Ar būdamas Komisaru, atsakingu už regioninę plėtra, pritariate ES lėšų skyrimui  pastatų ir 

infrastruktūros, kuri sunkiais pasiekiama žmonėms su negalia, sukūrimui? Taigi ar 
primygtinai reikalausite, kad naujose reglamentuose, numatančiuose Struktūrinių fondų 
paskirstymą, būtų numatyti privalomi prieinamumo reikalavimai? 

 
11. „Kaimo plėtra“ buvo išbraukta iš EP Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pavadinimo ir 

pašalinta iš jo atsakomybės sferos. Ar ji buvo perduota GD REGIO kompetencijai, t. y. 
Regioninės plėtros komitetui? Jei taip, kaip ketinate administruoti šią sritį, kurios svarba 
didėja? 

 
12. URBAN, LEADER, EQUAL, Bendrijos iniciatyvų programos, suteikia unikalią galimybę 

patobulinti ir praskinti kelią naujiems Europos bendradarbiavimo išgyvenamiems plėtros 
iššūkių sprendimams. Jei per kitą planavimo laikotarpį jos sumažėtų, tai kas vykdytų jų 
misiją ir jei taip, kokia forma tai vyktų? Ar manote, kad turėsite pakankamai priemonių, 
kurios galėtų suaktyvinti Sąjungos pastangas, sustiprinant regioninėse miestų politikos 
programose? Ar nebūtų vienodai svarbu skirti dėmesį mokymo ir užimtumo programoms ir 
sutelkti visas Bendrijos pastangas, pirmenybę skiriant miestams, kuriose didžiausias 
nedarbo lygis? Ar naujoji Komisija (GD REGIO) ketina remti tikslines programas? 

 
13. Kokias priemones ketinate pasiūlyti partnerystės tvarkos įgyvendinimui sustiprinti? Kaip 

galima užtikrinti, kad Komisijos vykdoma partnerystė priežiūra ir kontrolė yra tinkamai 
taikoma operatyvinėse programose, visuose įgyvendinimo etapuose ir Stebėjimo 
komitetuose? Kaip Komisijai galima suteikti įgaliojimus imtis priemonių, jei partnerystės 
nėra tinkamai įgyvendinama?  Ar imsitės veiksmų, kad būtų sustiprintas partnerystės ir 
dalyvavimo Regioniniame finansavime principas tam, kad pilietinės visuomenės ir 
aplinkosaugos NVO galėtų būti įtrauktos į sprendimų priėmimo procesą?  Be to, ar 
manote, kad taikant pakankamus mechanizmus galima įgyvendinti socialinių partnerių ir 
atstovų dalyvavimo iniciatyvų rengimo, įgyvendinimo ir tolesnės priežiūros nuostatą, 
pasitelkiant ir pabrėžiant geriausius Komisijos ir kai kurių valstybių narių patirtus 
pavyzdžius (pvz.:Italijos ir Ispanijos), atsižvelgiant į Teritorinio užimtumo paktą. 
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14. Ar jūs remsite aplinkosauginio tvarumo principo sustiprinimą visoje Regioninio fondo 
veikloje? Kaip galime užtikrinti, kad ES nefinansuos projektų, nesilaikančių aplinkosaugos 
teisės aktų? Kaip jūs ketinate struktūrinės pagalbos planavime integruoti Strateginio 
poveikio įvertinimo procedūrą? 

 
15. Ar po tarpinės peržiūros išlaikytumėte veiksmingumo rezervą, skiriamą kiekvienos 

valstybės narės administracijai, ar siūlytumėte jį reformuoti, kad būtų sukurtas Europos 
Komisijos valdomas Europos veiksmingumo rezervas, kuris leistų Europos lygmeniu 
sudaryti nuomonę apie veiksmingumo programas? Ar manote, kad siūlomi kriterijai gali 
būti laikomi tinkamu ir palyginamu rezervo skirstymo pagrindu?  Ar siūlytumėte įvertinti 
veiksmingumą ne tik pagal finansinius reikalavimus, bet ir pagal projektų kokybę? 

 
 
 

 
 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

