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Asambl÷ja Nr. 17
REZOLIUCIJA
D÷l EUROPOS SĄJUNGOS 2007 – 2013 M. STRUKTŪRINIŲ FONDŲ
PARAMOS PANAUDOJIMO

Lietuva, įstojusi į Europos Sąjungą, turi istorinę galimybę iš esm÷s pakeisti savo žmonių
gyvenimą. 2007- 2013 metais iš Europos Sąjungos fondų ateis mūsų šaliai didžiul÷, apie 20 mlrd.
litų, parama. Kam ir kaip bus panaudotos šios l÷šos? Iš jų galima pad÷ti pagrindus ilgalaikei
Lietuvos piliečių gerovei bei įtvirtinti pasaulyje Lietuvą kaip pažangią ir konkurencingą valstybę.
Tam būtina šios paramos l÷šas įsavinti skaidriai ir sąžiningai, nukreipti jas į visos tautos, visų
piliečių gerovę kuriančias sritis. Žmon÷s ir jų organizacijos yra būtinieji socialiniai partneriai,
kuriuos ši Vyriausyb÷, rengiant 2007 – 2013 metų struktūrinių fondų paramos panaudojimo
prioritetų planą, iš esm÷s ignoruoja. Tod÷l atsiliepdami į Europos Komisijos „skaidrumo iniciatyvą“,
reikalaujame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷:
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Skaidriai, viešai ir remdamasi nacionaliniais, o ne partijų interesais, priimtų sprendimą d÷l
Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos paskirstymo bei panaudojimo 2007 – 2013
metais;
Suprastų būtinybę tartis su visuomene, tai yra, su socialiniais, ekonominiais ir regioniniais
partneriais, kad kartu su jais kuo skubiau nustatytų konkrečius paramos panaudojimo tikslus
bei pateiktų juos viešam svarstymui;

-

-

Skirtų didelę paramos dalį Lietuvos žmonių išsilavinimui, mokslui ir žinių visuomen÷s
kūrimui, atsižvelgiant į visuomen÷s ir akademin÷s bendruomen÷s siūlymus;
Užtikrintų, kad min÷tieji visuomen÷s partneriai, deleguoti juos vienijančių organizacijų, būtų
privalomai įtraukti į darbo grupes bei visus projektų atrankos komitetus ir tur÷tų juose balso
teisę;
Sudarytų sąlygas Nevyriausybin÷ms organizacijoms pasinaudoti ES parama;
Laiduotų, kad visi valdžios sprendimai d÷l Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos
panaudojimo ir juos grindžiantys argumentai būtų nedelsiant skelbiami žiniasklaidoje, ir taip
pat viešai skelbiami visi galutiniai struktūrinių fondų paramos gav÷jai, kaip tai numatyta
2005 m. lapkričio 9 dienos Europos Komisijos priimtoje „skaidrumo iniciatyvoje“.

Nuo šiandieninių Vyriausyb÷s sprendimų panaudojant Europos Sąjungos paramą priklauso
galima Lietuvos valstyb÷s pažanga, visos Lietuvos ateitis. Už jų pagrįstumą bei strateginį įžvalgumą,
o ypač – už sąžiningą Europos l÷šų panaudojimą, atsakomybę greta Vyriausyb÷s tur÷s prisiimti ir
Lietuvos Respublikos Seimas, visos parlamentin÷s partijos, Respublikos Prezidentas.

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos
Prezidentas
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