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EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS 

REGLAMENTAS (ES) Nr. …/2010

… m. … … d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1905/2006, 

nustatantis vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 209 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros1,

                                               

1 2010 m. spalio 21 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) 
ir ... m. ... ... d. Tarybos pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą (dar nepaskelbta 
Oficialiajame leidinyje). ... m. ... ... d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta 
Oficialiajame leidinyje).
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kadangi:

(1) Siekiant pagerinti Bendrijos išorės pagalbos veiksmingumą ir skaidrumą, 2006 m. buvo 

sukurta nauja pagalbos planavimo ir teikimo sistema. Ją sudaro 2006 m. liepos 17 d. 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1085/2006, nustatantis Pasirengimo narystei pagalbos 

priemonę (IPA)1, 2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1638/2006, išdėstantis bendrąsias nuostatas, kurios nustato Europos kaimynystės ir 

partnerystės priemonę2, 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1934/2006, 

nustatantis bendradarbiavimo su pramoninėmis ir kitomis dideles pajamas gaunančiomis 

šalimis ir teritorijomis finansavimo priemonę3, 2006 m. lapkričio 15 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1717/2006, nustatantis stabilumo priemonę4,

2007 m. vasario 19 d. Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 300/2007, nustatantis 

bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje priemonę5, 2006 m. gruodžio 20 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1889/2006, įsteigiantis demokratijos ir 

žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonę6, ir Reglamentas (EB) 

Nr. 1905/20067.

                                               

1 OL L 210, 2006 7 31, p. 82.
2 OL L 310, 2006 11 9, p. 1.
3 OL L 405, 2006 12 30, p. 41.
4 OL L 327, 2006 11 24, p. 1.
5 OL L 81, 2007 3 22, p. 1.
6 OL L 386, 2006 12 29, p. 1.
7 OL L 378, 2006 12 27, p. 41.
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(2) Įgyvendinant Reglamentą (EB) Nr. 1905/2006 paaiškėjo, kad esama neatitikimų taikant 

principo, kuriuo remiantis su mokesčiais, rinkliavomis, muitais ir kitomis įmokomis 

susijusios išlaidos neatitinka Sąjungos finansavimo reikalavimų, išimtis. Todėl siūloma iš 

dalies pakeisti susijusias to reglamento nuostatas, kad jis atitiktų kitas priemones.

(3) Remiantis Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 4 dalimi šiuo reglamentu neviršijama to, 

kas būtina jo tikslui pasiekti.

(4) Todėl Reglamentą (EB) Nr. 1905/2006 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:
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1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1905/2006 iš dalies keičiamas taip:

25 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Sąjungos paramą gaunančiose šalyse ši parama paprastai nenaudojama sumokėti 

mokesčius, muitus ar rinkliavas.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta ...

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas



8 / 16



16442/10 ADD 1 rsl/SS/st 1
DDTE LT

EUROPOS SĄJUNGOS 
TARYBA

Briuselis, 2010 m. gruodžio 3 d. (07.12)
(OR. en)

Tarpinstitucinė byla:
2009/0060A (COD)

16442/10
ADD 1

DEVGEN 342
NIS 136
PESC 1470
RELEX 980
FIN 580
ACP 281
CADREFIN 67
COHOM 250
CODEC 1282

TARYBOS MOTYVŲ PAREIŠKIMO PROJEKTAS
Dalykas: Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, siekiant priimti Europos 
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I. ĮVADAS

2009 m. balandžio 21 d. Komisija priėmė pasiūlymą 1 dėl reglamento, kuriuo iš dalies 

keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1905/2006, nustatantis vystomojo bendradarbiavimo 

finansinę priemonę, ir Reglamentas (EB) Nr. 1889/2006, įsteigiantis demokratijos ir žmogaus 

teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonę. 

2010 m. spalio 21 d. Europos Parlamentas priėmė nuomonę per pirmąjį svarstymą.

... m. ... ... d. Taryba priėmė poziciją po pirmojo svarstymo.

II. TIKSLAS

Vystomojo bendradarbiavimo finansinė priemonė yra viena iš dviejų vienintelių ES finansinių 

priemonių išorės veiksmams, kurioje nenumatyta principo, kuriuo remiantis su mokesčiais, 

rinkliavomis, muitais ir kitomis įmokomis susijusios išlaidos neatitinka Sąjungos finansavimo 

reikalavimų, išimtis. Demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo 

priemonė yra dar vienas elementas šioje srityje.

Visose kitose išorės veiksmų ES finansavimo priemonėse nustatyta, kad ES parama iš 

principo negali būti naudojama tokioms išlaidoms finansuoti, taigi kiekvienu konkrečiu atveju 

prireikus sudaroma galimybė taikyti nuostatas lanksčiai, siekiant tinkamai įgyvendinti 

programas ir projektus.

Komisijos pasiūlymo tikslas – suderinti šios priemonės atitinkamas nuostatas su kitomis 

priemonėmis, reglamento 25 straipsnio 2 dalį papildant žodžiais „iš principo“.

                                               
1 OL […], [...], p. [...].
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III. TARYBOS POZICIJOS PO PIRMOJO SVARSTYMO ANALIZĖ

Taryba nesusidūrė su jokiais sunkumais priimdama Komisijos pasiūlytą vieną jos pirminio 

pasiūlymo pakeitimą, kuriuo siekiama suderinti atitinkamas galiojančių finansinių priemonių 

nuostatas.

Taryba taip pat pritarė Europos Parlamento priimtiems trims labiau techninio pobūdžio 

pakeitimams, kurie padaryti siekiant aiškumo ir tikslumo. Konkrečiai, Taryba pritarė tam, kad 

pirminis pasiūlymas būtų padalytas į du pasiūlymus siekiant atspindėti tai, kad nagrinėjami 

klausimai susiję su dviem atskiromis priemonėmis: vystomojo bendradarbiavimo finansine 

priemone ir demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemone.

Tačiau Taryba negalėjo pritarti tiems Europos Parlamento priimtiems pakeitimams, kuriais 

nustatoma taikyti deleguotų aktų procedūrą (SESV 290 straipsnis) priimant daugiametes 

bendradarbiavimo programas ir strategijos dokumentus. Taryba yra įsitikinusi, kad 

daugiametės bendradarbiavimo programos, kurios nėra teisiškai privalomi aktai, nėra bendro 

taikymo aktai, kuriais papildomas ar iš dalies keičiamas pagrindinis aktas.  Jos yra 

įgyvendinimo priemonės, kaip apibrėžta SESV 291 straipsnyje.

IV. IŠVADA

Kadangi Taryba nesusidūrė su sunkumais svarstydama Komisijos pasiūlymą, Taryba pritarė 

keliems Europos Parlamento priimtiems pakeitimams. 

Taryba mano, kad jos pozicija po pirmojo svarstymo yra subalansuotas kompromisinis 

dokumentas ir ragina Europos Parlamentą pritarti šiam tekstui siekiant išsaugoti pirminio 

pasiūlymo pobūdį ir tikslą, t. y. užtikrinti išorės veiksmų ES finansinių priemonių nuoseklumą 

ir sudaryti sąlygas minimaliam, tačiau būtinam lankstumui jas įgyvendinant. 
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EUROPOS KOMISIJA 

Briuselis, 2010.12.13 
KOM(2010) 788 galutinis 

2009/0060/A (COD) 

  

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI 
 

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 6 dalį 
 

dėl 

Tarybos pozicijos dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies 
keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1905/2006, nustatantis vystomojo bendradarbiavimo 

finansinę priemonę (pradinis Komisijos „mokesčių pakeitimo“ pasiūlymas, 
COM(2009) 194), priėmimo 
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2009/0060/A (COD) 

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI 
 

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 6 dalį 
 

dėl 

Tarybos pozicijos dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies 
keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1905/2006, nustatantis vystomojo bendradarbiavimo 

finansinę priemonę (pradinis Komisijos „mokesčių pakeitimo“ pasiūlymas, 
COM(2009) 194), priėmimo 

1. PAGRINDINIAI FAKTAI 

Pasiūlymo perdavimo Europos Parlamentui ir Tarybai data 
(dokumentas COM(2009) 194 galutinis – (2009)/0060A COD) 

Perduotas: 
2009 m. balandžio 
21 d., 
klaidų ištaisymas: 
2009 m. lapkričio 
30 d., iš dalies 
pakeistas:  
2009 m. gruodžio 1 d.  
(Lisabonos sutarties 
įsigaliojimas) 

Europos Parlamento nuomonės data (pirmasis svarstymas) 2010 m. spalio 21 d. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo perdavimo data […] 

Tarybos pozicijos priėmimo data 2010 m. gruodžio 10 d. 

2. KOMISIJOS PASIŪLYMO TIKSLAS 

Įvairiose ES išorės bendradarbiavimo finansinėse priemonėse yra nedidelių neatitikimų 
taikant principo, kuriuo remiantis su trečiųjų šalių įvestais mokesčiais, muitais ir kitomis 
rinkliavomis susijusios išlaidos neatitinka ES finansavimo reikalavimų, išimtis. 

Vystomojo bendradarbiavimo priemone (toliau – DCI) nesuteikiama lankstumo galimybė, 
kiek tai susiję su tokių išlaidų neatitiktimi finansavimo reikalavimams. Kitose priemonėse 
nustatyta, kad ES parama iš principo negali būti naudojama minėtoms išlaidoms finansuoti. 
Todėl jose numatyta lankstumo galimybė ir atsakingas leidimus išduodantis pareigūnas gali, 
jei reikia, atskirai apsvarstęs kiekvieną atvejį, leisti apmokėti tokias išlaidas, jei taip 
prisidedama prie patikimo finansų valdymo ir tinkamo programų ir projektų įgyvendinimo.  

Todėl šio pasiūlymo tekste tiesiog pridedami žodžiai „iš principo“. 

3. PASTABOS DĖL TARYBOS POZICIJOS  

3.1. Bendrosios pastabos dėl Tarybos pozicijos 
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Komisija gali priimti Tarybos poziciją, kuri atitinka pradinį Komisijos pasiūlymą ir per 
pirmąjį svarstymą Europos Parlamento pateiktą nuomonę, išskyrus konkrečius toliau 
nurodytus klausimus.  

3.2. Pagrindinės Tarybos pozicijos ypatybės  

Tarybos pozicijoje atsižvelgiama į šiuos pagrindinius aspektus: 

• Mokesčiai ir muitai. Žodis „paprastai“ pridedamas prie mokesčių, muitų ir kitų rinkliavų 
neatitikties finansavimo reikalavimams, taip atkreipiant dėmesį į galimybę taikyti išimtis, 
kurios institucijos viduje reguliuojamos pagal leidimus išduodančių pareigūnų instrukcijas. 

• Padalijimas į du atskirus teisės aktus: teisės aktą, skirtą DCI, ir teisės aktą, skirtą 
Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonei (EIDHR). Komisija iš pradžių 
pasiūlė vieną teisės aktą, kuriame vienodai pakeičiamos abi priemonės. Atitinkamas DCI 
pakeitimas (pridedant „paprastai“) dabar įtrauktas į Tarybos poziciją dėl COM(2010) 102 
galutinis – 2010/0059 COD (kuris yra DCI pakeitimas, siekiant įtraukti bananų sektoriaus 
papildomąsias priemones).  

3.3. Konkretūs klausimai (Tarybai nepriimtini Parlamento pakeitimai) 

Deleguoti teisės aktai (SESV 290 straipsnis). Parlamentas per pirmąjį svarstymą pateiktais 
pakeitimais siekia šią procedūrą taikyti priimant Komisijos daugiamečius strategijos 
dokumentus. Nepaisant ilgų ir intensyvių derybų (per trišalius susitikimus, surengtus vasario 
2 d., kovo 23 d. ir spalio 20 d.), dėl šio klausimo susitarti nepavyko. Taryba šių per pirmąjį 
svarstymą pateiktų jos pozicijos pakeitimų nepriėmė. Komisija pasirengusi toliau siekti 
suderinti institucijų pozicijas ir rasti būdus išspręsti Parlamento pakeitimuose iškeltas svarbias 
problemas, visų pirma užtikrinti, kad Parlamentas galėtų deramai prižiūrėti išorės 
bendradarbiavimo strategijų formulavimą ir tinkamą išorės finansinių priemonių 
įgyvendinimą. 

Nacionaliniai parlamentai. Parlamentas taip pat priėmė pakeitimus, kuriais daromos 
nuorodos į nacionalinius parlamentus, – jų Taryba nepriėmė. Komisijos nuomone, pagrindinė 
Parlamento pakeitimuose iškelta problema – užtikrinti, kad nacionaliniai parlamentai galėtų 
dalyvauti stebint ir vertinant priemonės įgyvendinimą, – išspręsta galiojančiomis nuostatomis 
dėl nacionalinių parlamentų, tiksliau Sutarties dėl ES veikimo (SESV) protokolais. 

4. IŠVADA 

Komisija gali priimti per pirmąjį svarstymą Tarybos pateiktą poziciją. 
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