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Sutartiniai ženklai:

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl 2021–2023 m. 
metinio išankstinio finansavimo koregavimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 
Nr. 1303/2013
(COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2018)0614),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
177 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0396/2018),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2019 m. sausio 24 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę1,

– pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą (A8-0181/2019),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies b punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013
134 straipsnio 2 dalies 6 įtrauka

1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„— 2021–2023: 1 proc.”. „— 2021–2023: 2 proc.”.
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AIŠKINAMOJI DALIS

2018 m. rugsėjo 7 d. Komisija pateikė naują pasiūlymą iš dalies pakeisti dabartinį 2014–
2020 m. Bendrųjų nuostatų reglamentą (toliau – BNR). Šis pakeitimas susijęs su 2021–
2023 m. išankstinio finansavimo normomis pagal 2014–2020 m. programas. Jis nedaro 
poveikio finansavimui pagal 2021-2027 m. BNR.

Dabartinėmis sąlygomis metinis išankstinis finansavimas, išmokėtas valstybėms narėms, 
reiškia, kad bus pateikti vykdomieji raštai didelėms sumoms susigrąžinti (pavyzdžiui, 2017 m. 
– 6,6 mlrd. EUR). Tai reiškia, kad valstybių narių reikalaujama skirti mokėjimo kreditus 
mokėjimams į Sąjungos biudžetą, kad joms būtų išmokėtos metinio išankstinio finansavimo 
sumos, kurių didelė dalis kitais metais bus grąžinta.

Kadangi metinis išankstinis finansavimas skiriamas ataskaitiniams metams, kurie apima 
dvejus biudžetinius metus, N metais sumokėta metinio išankstinio finansavimo perviršio 
suma bus patvirtinta N+1 metais, todėl atsiranda nereikalingų mokėjimo srautų.

Todėl Komisija siūlo 2021–2023 m., kurie yra paskutiniai treji dabartinio įgyvendinimo 
laikotarpio metai ir sutampa su kitu įgyvendinimo laikotarpiu, prasidedančiu 2021 m., 
sumažinti išankstinį finansavimą. Šį metodą nulėmė pasiūlymas dėl 2021–2027 m. taikytinos 
tvarkos, pagal kurią tik pradinis išankstinis finansavimas būtų išmokėtas šešiomis metinėmis 
dalimis.

Komisijos pasiūlymas, kuriuo siūloma metinį išankstinį finansavimą 2021–2023 m. 
laikotarpiu sumažinti nuo 3 proc. iš fondų skiriamos paramos sumos iki 1 proc. yra pernelyg 
ambicingas ir Regioninės plėtros komiteto pranešėjo nuomone, labiau priimtina būtų nustatyti 
2 proc. metinio išankstinio finansavimo normą, nes tai labiau atitiks programos įgyvendinimo 
pinigų srauto poreikį. Tokia išankstinio finansavimo norma atsižvelgiama į numatomą didesnį 
tarpinių mokėjimo prašymų teikimą, veiklos lėšų rezervo papildymą atsižvelgiant į išankstinio 
finansavimo skaičiavimus ir naują išankstinį finansavimą, kurį galima gauti 2021–2027 m. 
programavimo laikotarpiu.

Todėl 134 straipsnio 2 dalis bus iš dalies pakeista, kad 2021–2023 m. laikotarpiu būtų 
nustatytas 2 proc. metinis išankstinis finansavimas. 2020 m. metinis išankstinis finansavimas 
liks 3 proc. 2021–2023 m. finansavimas pagal 2021–2027 m. BNR bus nustatytas remiantis 
naujuoju reglamentu ir jam šis pakeitimas nedarys poveikio.

Pranešėjas mano, kad Komisijos pasiūlymui būtų galima pritarti tik tuo atveju, jei būtų 
nustatytas 2 proc. metinis išankstinis finansavimas.
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ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas 2021–2023 m. metinio išankstinio finansavimo koregavimas
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GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE
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