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PASIŪLYMAI 

Regioninės plėtros komitetas ragina Laikinąjį komitetą dėl išsiplėtusios Sąjungos 2007–2013 m. 
politinių iššūkių ir biudžeto lėšų, kaip atsakingą komitetą, į pasiūlymą dėl rezoliucijos projekto 
įtraukti šiuos siūlymus: 

1. Atsižvelgiant į Europos regioninės politikos, kaip nepakeičiamos priemonės mažinant 
regioninius skirtumus, svarbą, skatinti augimą ir konkurencingumą bei vystyti ir remti 
tolerantiškos, rūpestingos ir vieningos visuomenės sampratą. Komitetas yra įsitikinęs, jog 
verta imtis bendrų veiksmų Europos mastu, nes tai sudaro sąlygas vykdyti masto ekonomiją, 
tobulinti procedūras bei sutelkti išteklius, ypač tarptautinio bendradarbiavimo atveju. Stipri, 
gerai finansuojama Europos regioninė politika yra būtina sąlyga Sąjungos gebėjimui 
susidoroti su būsimomis plėtromis; 

2. dar kartą pabrėžia pasiūlymus, kuriuos Regioninės politikos, transporto ir turizmo komitetas 
pateikė savo 2004 m. kovo 18 d. nuomonėje dėl Komisijos komunikato „Bendros ateities 
kūrimas: išsiplėtusios Sąjungos politikos iššūkiai ir biudžeto lėšos”1 ir ypač pabrėžia: 

– remia Komisijos komunikate pasiūlytus investicijų į materialųjį ir žmogiškąjį kapitalą 
dydžius, komunikatą „Bendros ateities kūrimas: išsiplėtusios Sąjungos politikos iššūkiai ir 
biudžeto lėšos 2007–2013 m.” atsižvelgdamas į sanglaudą, kurios siekiama ekonominio 
augimo ir užimtumo srityje bei ypač džiaugiasi Komisijos pastangomis remti žmogiškuosius 
išteklius gerinant augimo ir konkurencingumo galimybes; 

– kviečia Komisiją nustatyti vystymosi užduotis ir rodiklius vadovaujantis Europos Vadovų 
Tarybos susitikimų Lisabonoje ir Gėteborge išvadomis; šios užduotys ir rodikliai turėtų būti 
konkretūs ir išmatuojami bei apimti ekonominę, socialinę ir aplinkosaugos sritis bei jie turėtų 
būti įtraukti į Struktūrinių fondų, regionines ir nacionalines programas, 

– sutinka su Komisijos siūlymu ir ragina, siekiant užtikrinti pakankamus finansinius išteklius 
Regioniniams ir Struktūriniams fondams bei svarbiausiems transeuropiniams transporto 
projektams, nubrėžti maksimalią Finansinės perspektyvos ribą ties 1,24 proc. Bendrųjų 
nacionalinių pajamų. 

3. teigiamai vertina finansines pastangas itin atokių regionų atžvilgiu, skirtas palengvinti 
sunkumus, su kuriais jie susiduria patekdami į vidus rinką; 

4. atkreipia dėmesį į būtinybę remti negausiai apgyvendintus regionus ir į ypatingą salų bei 
kalnų regionų padėtį; 

5. pritaria URBAN bei Equal iniciatyvoms, dėl kurių buvo padidinta parama miestų ir miestų 
vietovėms bei padidėjo miestų ir regionų valdžios bendradarbiavimo galimybės; 

6. pažymi, kad Komisija siūlo, jog lėšų skyrimo maksimali riba turėtų išlikti 1,24 proc. 
bendrųjų vidaus pajamų bei pritaria Komisijos nuomonei, kad siūlomas šių išteklių 
naudojimo didinimas neperžengiant viršutinės ribos yra būtinas, siekiant įvykdyti Sąjungos 
įsipareigojimus bei išvengti galimo visuomenės nusivylimo Europa; 

7. supranta, kad lėšos turi būti naudojamos efektyviai, tačiau taip pat pažymi, kad pastaraisiais 
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metais vykdant sanglaudos ir struktūrinę politiką buvo pasiekta akivaizdžių teigiamų 
rezultatų kuriant pridėtinę vertę Europoje bei nuolat skatinant papildomų lėšų regionams 
skyrimą; 

8. sveikina sprendimą, į IPA1 ir ENPI2 įtraukti skyrių, apie tarptautinio bendradarbiavimo 
skatinimą siekiant užtikrinti tvarią ekonominę plėtrą, griežtą aplinkosaugos apribojimų 
paisymą bei demokratijos propagavimą; 

9. reikalauja, kad Komisija kruopščiai stebėtų „statistikos poveikio regionų” pažangą ar 
smukimą ir pateiktų Europos Parlamentui smulkią metinę ataskaitą dėl situacijos tuose 
regionuose; 

10. pabrėžia, kad vadinamiesiems „statistikos poveikio” regionams vis dar reikia skirti 
pakankamą ES paramą ir kad nei vienas regionas neturėtų ko nors prarasti dėl ES plėtros; 

11. sveikina Augimo reguliavimo fondo sukūrimą, kuris suteiks galimybę Sąjungai imtis greitų ir 
veiksmingų priemonių skatinant pažangą užbaigiant užduotis, kurias delsiama įgyvendinti. 
Ragina Komisiją siūlant lėšų perskirstymą ypač atsižvelgti į „statistikos poveikio regionų” 
poreikius bei vėl reikalauja, kad sprendimai dėl perskirstymo būtų priimami naudojant 
bendro sprendimo procedūrą, nes šie sprendimai turėjo įtakos neseniai priimtiems 
Parlamento ir Tarybos sprendimams dėl prioritetų; 

12. pažymi, kad ateityje Struktūrinių fondų ištekliai bus tvarkomi decentralizuotai bei labiau 
atsižvelgiant į proporcingumą, taip suteikiant daugiau atsakomybės valstybėms narėms ir 
regionams už gerą išteklių valdymą. Remia Komisijos pastangas tobulinant procedūras, 
mažinant administracines išlaidas bei greitinant sprendimų priėmimą.  Reikalauja, kad 
siekiant skaidrumo Komisija praneštų Parlamentui apie kiekvieną pastebėtą atskiros šalies ar 
regioninio finansinės kontrolės procedūrų neatitikimą bei apie priemones, kurių bus imtasi 
situacijai ištaisyti; 

13. ragina Komisiją imtis specialiųjų priemonių peržiūrėto Europos socialinio fondo kontekste 
siekiant sustiprinti socialinę migrantų integraciją bei užtikrinti jiems galimybę įsidarbinti, ir 
taip suteikti trečiųjų šalių gyventojams, turintiems kitokį kultūrinį, religinį, kalbinį ar etninį 
pagrindą, galimybę dalyvauti visose Europos visuomeninio gyvenimo srityse; 

14. ragina Komisiją imtis priemonių užtikrinant, kad Sanglaudos ir struktūrinės politikos 
finansavimas nebus ribojamas siekiant daugiau naudos kitoms ES politikos sritims; 

15. ragina Komisiją užtikrinti, kad planas bus įvykdytas neatsiliekant nuo tvarkaraščio ir 2007 m. 
bus galima pradėti vykdyti naujas sanglaudos ir struktūrinės politikos programas. 
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