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PASIŪLYMAI

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

1. palankiai vertina faktą, kad Europos Vadovų Taryba pasiekė susitarimą dėl 2007–2013 
m. finansinės perspektyvos, tačiau apgailestauja dėl to, kad numatytų išteklių nepakanka 
Sąjungos, ypač regioninės plėtros,  poreikiams patenkinti minėtuoju laikotarpiu; 

2. mano, kad pagal 1b išlaidų kategoriją skiriamų biudžeto lėšų, ypač susijusių su 
konkurencingumo ir teritorinės sanglaudos tikslais, akivaizdžiai neužtenka, ir todėl ragina 
grąžinti Parlamento 2005 m. birželio 8 d. rezoliucijoje dėl išsiplėtusios Sąjungos politikos 
iššūkių ir biudžeto priemonių 2007–2013 m. pasiūlytas atitinkamas sumas1;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad Tarybos finansinės perspektyvos pasiūlymas turi poveikį šiuo 
metu Parlamente rengiamiems teisės aktams, ir primena Tarybai, kad minėtieji teisės 
aktai gali būti keičiami tik pagal bendro sprendimų priėmimo taisykles;

4. palankiai vertina tai, kad buvo įsteigtas Prisitaikymo prie globalizacijos fondas, kuris 
turėtų padėti regionų gyventojams spręsti delokalizacijos ir globalizacijos keliamas 
problemas;

5. palankiai vertina faktą, kad lankstumo rezervai, konkrečiai sanglaudai ir solidarumui 
skirti rezervai, nėra įtraukti į finansinę struktūrą, ir iš to supranta, kad jų panaudojimas 
neturėtų paveikti struktūriniams fondams numatytų sumų;

6. reikalauja pritaikyti šių rezervų panaudojimui taikomus mechanizmus ir procedūras 
siekiant užtikrinti, kad juos būtų galima greitai ir veiksmingai panaudoti;

7. reikalauja, kad pagal „n+2“ taisyklę nepanaudoti ištekliai būtų grąžinti į rezervą siekiant 
užtikrinti kokybę ir rezultatus ir kad šis rezervas būtų aiškiai apibūdintas 
tarpinstituciniame susitarime; be to, prašo, kad Komisija pateiktų Parlamentui ir Tarybai 
pasiūlymą, kuriame būtų išdėstoma, kaip įgyvendinti grąžinimo (angl. recycling) 
mechanizmą;

8. atkreipia dėmesį į akivaizdų valstybių narių norą nedelsiant pradėti planuoti savo 
programas kitam planavimo laikotarpiui; 

9. pabrėžia, kad abi biudžetą valdančios institucijos skubiai turi sutarti dėl daugiametės 
programos 2007–2013 m. ir taip leisti valstybėms narėms planuoti savo programas bei 
išvengti nereikalingos delsos, kai jas norima pradėti vykdyti; be to, atkreipia dėmesį į tai, 
kad būtina išvengti vykdymo delsos, kuri buvo patirta dabartinio planavimo laikotarpio 
pradžioje.

  
1 Priimti tekstai, P6_TA(2005)0224.


