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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. labai teigiamai vertina Europos ekonomikos atkūrimo plano, kuriame apibrėžiami 
valstybių narių ir Komisijos koordinuoti veiksmai, skirti ekonominei krizei spręsti, 
priėmimą. Planas grindžiamas solidarumo ir socialinio teisingumo principais ir suderintas 
su Lisabonos strategija. Siūlomomis plano priemonėmis siekiama prisidėti prie nuodugnių 
ir ilgalaikių struktūrinių reformų;

2. pabrėžia tai, kad struktūriniai fondai yra veiksmingos priemonės, skirtos padėti regionams 
vykdyti ekonomikos ir socialines struktūrines reformas ir įgyvendinti veiksmus pagal 
keturias plano prioritetines sritis, siekiant padidinti ekonomikos augimą, ir todėl pritaria jų 
naudojimui ir neragina kurti naujų ekonomikos srities priemonių; pažymi, kad šie 
veiksmai papildo veiksmus, kurių imamasi nacionaliniu lygmeniu;

3. pritaria pasiūlytiems įgyvendinimo taisyklių pakeitimams, kuriais siekiama padidinti 
struktūrinių fondų veiksmų lankstumą tam, kad būtų prisitaikyta prie poreikių, kurie 
atsirado susidarius ypatingai ekonominei padėčiai. Vis dėlto ragina Komisiją apsvarstyti 
galimybę supaprastinti esamas priemones;

4. mano, kad tokių priemonių, kaip greitesnis mokėjimų atlikimas, vienkartinės išmokos ir 
nustatyto dydžio tarifai, taikymas pagreitins projektų vykdymą, visų pirma infrastruktūros, 
energetikos ir aplinkos apsaugos sektoriuose;

5. pabrėžia priemonių, skirtų užimtumui ir verslui remti, svarbą siekiant sėkmingo 
ekonomikos atkūrimo; ragina valstybes nares plačiai naudoti struktūrinius fondus siekiant 
skatinti darbo vietų kūrimą, remti mažas ir vidutines įmones (VMĮ) ir skatinti verslumą;

6. ragina valstybes nares dažniau naudotis Europos investicijų banko siūlomomis 
galimybėmis, visų pirma finansiniais instrumentais JESSICA ir JEREMIE. Pabrėžia 
priemonės JASPERS svarbą rengiant projektus;

7. ragina Komisiją padidinti techninę paramą valstybėms narėms tam, kad būtų pagerinta 
projektų kokybė ir projektų įgyvendinimo veiksmingumas;

8. ragina Komisiją stebėti struktūrinių fondų įgyvendinimo pokyčių poveikį ir pateikti savo 
pastabas Bendrijos sanglaudos politikos strateginių gairių laikotarpio vidurio peržiūros 
ataskaitoje.
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