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PASIŪLYMAI

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

1. laikosi nuomonės, kad regioninei politikai skirtos sumos, įtrauktos į preliminarų biudžeto 
projektą, atitinka Sąjungos poreikius šiai stengiantis sumažinti regioninius skirtumus ir 
laikytis Lisabonos ir Geteborgo tikslų; todėl ragina palikti arba, kur reikia, atkurti visas 
preliminaraus biudžeto projekto biudžeto eilutes;

2. pabrėžia Parlamento pageidavimą, kad ypatingas dėmesys 2008 m. biudžeto projekte būtų 
skirtas mažoms ir vidutinėms įmonėms, taip pat labai mažoms įmonėms, turint omenyje jų 
vaidmenį regioninėje plėtroje;

3. atsižvelgdamas į poreikį atjauninti Europos visuomenę, remia priemones, skirtas padėti 
jaunoms turinčioms profesiją moterims verstis savarankiška veikla ir (arba) gauti ne visos 
darbo dienos darbą.

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nepaisant užtrukusių derybų dėl Finansinės perspektyvos ir Tarpinstitucinio susitarimo, 
Europos Komisija tikisi, kad galės patvirtinti visas nacionalines strategines programas iki 
2007 m. liepos mėn., taip išvengdama pernelyg didelio atidėliojimo, kaip nutiko ankstesnio 
programavimo laikotarpio pradžioje. Šiuo metu reikėtų pastebėti, kad skirtingai nuo tam tikrų 
kitų politikos sričių, nors bendrieji prioritetai yra išdėstyti tiesiogiai susijusiuose 
reglamentuose, tikslus skirtingų projektų finansavimo paskirstymas priklauso nuo valstybės 
narės nacionalinės strategijos pagrindo, kuris dabar rengiamas ir tvirtinamas 
bendradarbiaujant su Europos Komisija, ir Bendrijos lėšų, skirtų susitartoms veiklos 
programoms, panaudojimo.

Komisija savo 2008 m. vertinimo ataskaitoje1 primena, kad „visi struktūrinių fondų ir 
Sanglaudos fondo skaičiai yra paimti iš finansinio paketo, dėl kurio teisiškai susitarta, ir 
visiškai atitinka Tarpinstitucinio susitarimo viršutinę ribą.“ Todėl Komisija, rengdama savo 
biudžeto nuostatas, įvertino biudžeto poreikius, atsižvelgdama į 2005 m. Europos Vadovų 
Tarybos sprendimus, 2007–2013 m. finansinės perspektyvos ir Tarpinstitucinio susitarimo 
sumas, kurių reikia tebevykstantiems projektams, pradėtiems 2000–2006 m. programavimo 
laikotarpiu, ir galimus kvietimus atlikti išankstinius mokėjimus už einamąjį laikotarpį. Taigi 
struktūrinių fondų įsipareigojimai 2008 m. išauga 0,9 proc.2, o mokėjimai3 – 3,2 proc., o

  
1 Komisija praneša, kad 2007 m. įsipareigojimų asignavimų dalis yra negalutinė ir pagrįsta 2000–2006 m. 
programavimo laikotarpio duomenimis.
2 38 734 .000 000 eurų.

3 33 894 000 000 eurų.
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Sanglaudos fondo įsipareigojimai4 išauga 14,4 proc., mokėjimai5 – 36 proc. Reikia pastebėti, 
kad viena biudžeto eilutė, kurios antraštinės dalis yra 1b), nepatenka į struktūrinės / 
sanglaudos politikos sritį. Tai biudžeto eilutė, skirta Europos kaimynystės ir partnerystės 
priemonei. Ši eilutė patenka į išorės santykių politikos sritį.

Dėl nuolatinės biudžetinės drausmės poreikio ir visoje Europoje mažėjančių viešųjų 
investicijų, dėmesio centras buvo perkeltas į poreikį sukurti sąlygas, kurių reikia:
Ø naujų darbo vietų kūrimo programoms;
Ø socialinės atskirties problemai spręsti;
Ø žinių ekonomikos plėtrai.

Būtent šio požiūrio, pritaikyto naujoms Europos, kurią sudaro 27 valstybės narės, sąlygoms, 
bus laikomasi vertinant regioninės politikos sėkmę labai svarbioje laikotarpio vidurio 
apžvalgoje, kuri vyks 2008–2009 m. 2008 m. Komisija atidžiai stebės 2000–2006 m. 
programavimo laikotarpį, taip pat programų ir projektų pabaigą ir vertins politikos poveikį tuo 
laikotarpiu. Kartu Komisija užtikrins, kad programose būtų visiškai atsižvelgta į Lisabonos 
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo darbotvarkės prioritetus.

Komisija praneša, kad 2007 m. įsipareigojimų asignavimų dalis yra negalutinė ir pagrįsta
2000–2006 m. programavimo laikotarpio duomenimis. Nepaisant to, Europos Komisija yra 
vienintelė institucija, galinti naudotis reikiama informacija dėl visų biudžeto reikalavimų ir 
todėl nuomonės referentas siūlo, kad bent Parlamentas skubiai ištaisytų bet kokius nepagrįstus 
pakeitimus, padarytus Tarybos jos biudžeto projekte.
Komisija taip pat nurodo, kad gyventojų senėjimas, ypač kai kuriuose regionuose ir net 
valstybėse narėse, kurį sukelia mažėjantis gimstamumas, tapo svarbiausiu iššūkiu ateities
Europai. Taigi labai svarbu skatinti šeimos vertybes ir padėti jaunoms šeimoms suderinti 
profesines ir šeimos pareigas.

    
4 8 155 000 000 eurų.

5 6 728 000 000 eurų.


