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PASIŪLYMAI

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

1. mano, kad daugelį metų vykdant ES regioninę politiką Europos visuomenei buvo 
parodyta, kad taip kuriama unikali Europos pridėtinė vertė, veiksmingai skatinama ES 
ekonominė ir socialinė sanglauda ir kartu prisidedama siekiant Lisabonos strategijos 
augimo ir užimtumo tikslų; todėl nepritaria bet kokiems bandymams iš naujo 
nacionalizuoti šią Bendrijos politikos sritį; dar kartą patvirtina savo ilgalaikę poziciją dėl 
to, kad sanglaudos politika turėtų būti vykdoma visoje ES teritorijoje ir kad didesnė 
turimų finansinių išteklių dalis turėtų būti skiriama mažiau išsivysčiusių regionų 
reikmėms;

2. mano, kad privalu garantuoti tinkamą finansavimą laikotarpiu po 2013 m. tam, kad 
vykdant sanglaudos politiką būtų galima ir toliau sėkmingai įgyvendinti tradicinius 
uždavinius bei spręsti naujas visame pasaulyje aktualias problemas, turinčias didelį 
poveikį regionams, pvz., klimato ir geografinė kaita, energetikos veiksmingumas ir miestų 
koncentracija, kaip nustatyta Komisijos ketvirtojoje ekonominės ir socialinės sanglaudos 
ataskaitoje (COM(2007)0273); todėl mano, kad šiai politikai finansuoti nepakanka 
0,35 proc. viso ES BVP;

3. pabrėžia būtinybę supaprastinti struktūrinių fondų įgyvendinimo procedūras, ypač 
valdymo ir kontrolės sistemas; mano, kad sudėtinga sistema gali tam tikru mastu turėti 
įtakos tam, kad valstybės narės prastai įsisavina esamas lėšas; ragina Komisiją nedelsiant 
pateikti konkrečius pasiūlymus dėl atitinkamų procedūrų supaprastinimo, kurie turėtų būti 
tuoj pat įgyvendinti; 

4. pažymi, kad Komisija pirmą kartą pradėjo sistemiškai vertinti 2000–2006 m. veiksmų 
programų efektyvumą; nekantraudamas laukia šio vertinimo rezultatų, nes tai rimtas 
žingsnis siekiant įvertinti sanglaudos politikos veiksmus; vis dėlto pažymi, kad labai 
sunku tinkamai įvertinti teigiamą tikrąjį sanglaudos politikos poveikį, nes jis negali būti 
apibrėžiamas vien tik ekonominėmis sąvokomis;

5. pripažįsta, kad dabartinė finansinė krizė labai smarkiai pakeitė ekonominę ir finansinę
padėtį daugelyje valstybių narių; pažymi, kad dėl šios krizės gali pasikeisti nacionaliniai 
investavimo prioritetai ir dėl to gali prireikti atitinkamai pritaikyti keletą veiksmų 
programų; pažymi, kad valstybės narės taip pat gali susidurti su likvidumo problemomis, 
kurios gali užkirsti joms kelią užtikrinti nacionalinių įnašų, skirtų struktūriniams 
veiksmams ir programoms įgyvendinti, mokėjimą; ragina Komisiją glaudžiai 
bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir kartu stengtis atgaivinti Europos ekonomiką;
taip pat ragina Komisiją pasiūlyti, jei reikia, pakeitimų dėl galiojančios teisės aktų 
leidybos procedūros, susijusios su 2007–2013 m. struktūriniais fondais;

6. rekomenduoja sustiprinti teritorinės sanglaudos srities Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslo įgyvendinimą politiniu ir finansiniu požiūriais ir siūlo užtikrinti 
papildomą finansavimą kitu programavimo laikotarpiu; pritaria naujausioms Komisijos 
pastangoms stiprinti teritorinį bendradarbiavimą ir kurti valstybių, kurios susiduria su 
panašiomis problemomis, tarpvalstybines bendradarbiavimo struktūras; susidomėjęs 



PE415.347v01-00 4/4 PA\753684LT.doc

LT

atkreipia dėmesį į Baltijos jūros strategiją, kurios pagrindu ateityje gali būti sukurtos 
panašios kitų regionų strategijos; 

7. primena, kad derantis dėl Reglamentų dėl struktūrinių fondų 2007–2013 m. Parlamentas 
per neformalias trijų institucijų diskusijas pateikė pasiūlymą perskirstyti nepanaudotas 
lėšas, kurios prarandamos dėl N+2 / N+3 taisyklės, Bendrijos sanglaudos biudžetui (1b 
biudžeto eilutė) ir kitoms veiksmų programoms, kurios pasižymėjo geresniu lėšų 
įsisavinimu; labai apgailestauja, kad Taryba tuo metu neapsvarstė šio pasiūlymo; ragina 
Komisiją savo būsimoje laikotarpio vidurio apžvalgoje atsižvelgti į Parlamento pasiūlymą 
ir pateikti konkrečius siūlymus dėl šių lėšų perskirstymo.


