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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl sanglaudos politikos. Investicijos į tikrąją ekonomiką
(2009/2009(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Europos ekonomikos atkūrimo planas“ 
(COM(2008)0800),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Sanglaudos politika. Investicijos į tikrąją 
ekonomiką“ (COM(2008)0876),

– atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio mėn. Europos Tarybai pirmininkaujančios šalies
išvadas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio 
Reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės 
plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, tam tikras nuostatas dėl 
finansų valdymo,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies 
keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1081/2006 dėl Europos socialinio fondo, į jį įtraukiant 
naujus tinkamų finansuoti išlaidų tipus,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir į Ekonomikos ir pinigų 
politikos komiteto bei Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomones 
(A6-0000/2009),

1. labai pritaria tam, kad buvo priimtas Europos ekonomikos atkūrimo planas, kuriame 
apibrėžiami valstybių narių ir Komisijos koordinuoti veiksmai, skirti ekonominei krizei 
įveikti. Planas grindžiamas solidarumo ir socialinio teisingumo principais ir suderintas su 
Lisabonos strategija. Taikant plane siūlomas priemones siekiama prisidėti prie 
nuodugnesnių ir ilgalaikių struktūrinių reformų;

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

3. pritaria pasiūlytiems įgyvendinimo taisyklių pakeitimams, kuriuos taikant siekiama 
padidinti struktūrinių fondų lankstumą ir pritaikyti juos prie poreikių, kurių atsirado 
susidarius ypatingai ekonominei padėčiai. Vis dėlto ragina Komisiją apsvarstyti galimybę 
supaprastinti esamas priemones;

4. mano, kad tokių priemonių, kaip greičiau atliekami mokėjimai, vienkartinės išmokos ir 
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nustatyto dydžio tarifai, taikymas pagreitintų 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 mažąsias ir vidutines įmones (VMĮ) ir skatinti verslumą;

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

7. ragina Komisiją didinti techninę paramą valstybėms narėms tam, kad būtų gerinama 
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;

9. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybėms narėms.
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