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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymas dėl ekonomikos gaivinimo teikiant Bendrijos finansinę paramą energetikos srities 
projektams programos sukūrimo yra Europos ekonomikos atkūrimo plano, kuriame numatyta 
skirti 30 mlrd. EUR (30 000 000 000 EUR), dalis. 

Šis pasiūlymas susijęs su pasiūlymu dėl reglamento dėl plačiajuosčio ryšio ir kaimo plėtros. 
Visa skiriama suma yra 5 mlrd. EUR, iš jų 3,5 mlrd. skiriama energetikos sektoriui, 
1,5 mlrd. – kaimo plėtrai. 

Kaip teigiama Komisijos pasiūlyme, ji „jau pateikė pasiūlymą peržiūrėti 2007–2013 m. 
daugiametę finansinę struktūrą ir surasti papildomų lėšų pagal 1A antraštinę dalį, tuo pačiu 
laikantis 2006 m. gegužės 17 d.1 Tarpinstituciniame susitarime dėl biudžetinės drausmės ir 
patikimo finansų valdymo suderintos bendros sumos (…)“. Dabar Komisija „siūlo perkelti 
pagal 2 antraštinės dalies viršutinę ribą nereikalingas 2008 m. lėšas į 1A antraštinę dalį 
siūlomiems 3,5 mlrd. EUR vertės energetikos projektams finansuoti (1,5 mlrd. EUR 2009 m. 
ir 2,0 mlrd. EUR 2010 m.)“. 

Mln. EUR

Išlaidų rūšis
Skirsnio 

Nr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso

Veiklos išlaidos

Įsipareigojimų 
asignavimai (ĮA) 8.1 A 1498,

8
1998,

8 3497,6

Mokėjimų asignavimai 
(MA) B 75 1012 750 1024 362 212 62,6 3497,6

Į orientacinę sumą įskaičiuotos administracinės išlaidos

Techninė ir 
administracinė pagalba 
(NDIF)

8.2.4 C 1,2 1,2 2,4

OORRIIEENNTTAACCIINNĖĖ SSUUMMAA,, IIŠŠ VVIISSOO

Įsipareigojimų 
asignavimai a+c 1500 2000 3500

Mokėjimų asignavimai b+c 76,2 1013,
2 750 1024 362 212 62,6 3500

Pranešėjas pažymi, kad dar yra 18 mln. EUR administracinių išlaidų, kurios neįtrauktos į 
orientacinę sumą, ir pageidauja, kad Komisija pateiktų paaiškinimą dėl šio pasiūlymo 
administracinių išlaidų. 

Nors 2008 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Taryba pritarė šiai iniciatyvai, Ministrų taryba 
dar nepriėmė jokio sprendimo. Biudžeto komitetas jau ne kartą patvirtino būtinybę 
persvarstyti daugiametę finansinę struktūrą (DFS). 

                                               
1 COM(2008)0859, 2008 m. gruodžio 10 d.
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Pasiūlymu dėl reglamento sukuriama projektų energetikos sektoriuje finansavimo programa, 
kuri gali prisidėti prie ekonomikos atgaivinimo, energijos tiekimo saugumo ir šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimo. 

Taryba pataisė Komisijos pateiktą finansuoti tinkamų projektų sąrašą, siekdama, kad 
valstybių narių, kurios pageidavo išplėsti projektų sąrašą, poreikiai būtų patenkinti. 

Pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlymui. Nepaisant reikalingos didelės ES biudžeto 
finansinės paramos, minėtas projektas yra toks naudingas ekonomikai ir ekonomikos 
atsigavimui, jog jį būtina įgyvendinti visais įmanomais būdais. 

Kalbėdamas apie Komisijos pasiūlymo priedo pakeitimus, kurie buvo pateikti Tarybos 
Biudžeto komiteto posėdyje 2009 m. vasario 19 d., pranešėjas negali pakomentuoti tikslios 
šiai programai finansuoti būtinos skirti sumos.

Kalbėdamas apie energetikos sektoriaus projektams 2009–2010 m. skiriamų sumų šaltinį, 
pranešėjas norėtų sužinoti, kaip šį šaltinį galima būtų suderinti su galima rizika, jei ateityje 
žemės ūkio produkcijos (pvz., pieno) kainos smarkiai kris, nes tuomet trumpuoju laikotarpiu 
reikėtų skirti lėšų kaimo sektoriui. 

Rengdamas šią nuomonę pranešėjas dar nežinojo apie jokius konkrečius susitarimus su 
Taryba dėl galutinės programai skiriamos sumos. Šiuo metu sutarta, kad sprendimas 
perduodamas svarstyti Europos Vadovų Tarybai, posėdžiausiančiai 2009 m. kovo 19–20 d. 

Vis dėlto kai kurie Komisijos pasiūlymo pakeitimai jau gali būti pateikti, turint omenyje, kad 
derybų objektas gali pasikeisti per keletą dienų. 

Siūlomi pakeitimai yra susiję su orientacinės sumos suderinamumu su DFS. Pranešėjas, kaip 
ir Komisija, laikosi nuomonės, kad reikia persvarstyti DFS, siekiant rasti kredito išteklių 
3,5 mlrd. EUR dydžio paskoloms energetikos projektams finansuoti. 

Pranešėjas taip pat yra įsitikinęs, kad negalima iš viso panaikinti leistino skirtumo 
2 antraštinėje dalyje, kadangi žemės ūkio rinkų padėtis gana nestabili. Nė viena ES politikos 
sritis neturėtų nukentėti nuo įgyvendinamų energetikos srities projektų, visos sritys turi būti 
finansuojamos pagal poreikius. 

Be to, pranešėjas įsitikinęs, kad Taryboje vykstančiose derybose turi būti priimtas aiškus, 
bendras ir išsamus pasiūlymas dėl finansavimo, taip pat pateikta informacija apie jo poveikį 
metiniam biudžetui. Todėl jis pateikia pakeitimą, primindamas, kad biudžeto procedūros 
klausimais reikia remtis 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo 38 punktu. 

Kitas pranešėjo pateikiamas pasiūlymas susijęs su Komisijos pareiga kreiptis į Parlamentą dėl 
kiekvienų finansinių metų pradžioje atliekamo vertinimo, siekiant parengti pasiūlymą dėl to, 
ar panaikinti įsipareigojimai dėl numatytų kreditų turėtų vėl tapti minėtai programai skirtais 
asignavimais.
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Galiausiai pranešėjas pateikia pakeitimą, kuriuo Komisija raginama informuoti Parlamentą 
apie valstybių narių sukurtas kontrolės, valdymo ir stebėsenos sistemas, apie kurias buvo 
pranešta tik Komisijai. 

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į 
savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. mano, kad teisėkūros pasiūlyme 
nurodyta orientacinė suma gali būti 
suderinama su Daugiamete finansine 
programa, tik jei programa bus 
persvarstyta;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. pakartoja savo pasirengimą derėtis su 
Taryba siekiant rasti sprendimą dėl 
orientacinės sumos; primena, kad reikia 
vengti bet kokio perskirstymo, kuris turėtų 
neigiamą poveikį kitoms ES politikos 
sritims sumažinant joms skiriamas lėšas;

Or. en
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. primena, kad dėl metinių sumų bus 
sprendžiama kasmetės biudžeto sudarymo 
procedūros metu, atsižvelgiant į 2006 m. 
gegužės 17 d. Tarpinstitucinio susitarimo 
38 punkto nuostatas;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įsipareigojimų asignavimai, atitinkantys 
įsipareigojimų asignavimų, panaikintų 
visiškai ar iš dalies neįvykdžius projektų, 
kuriems šie asignavimai buvo paskirti, 
sumą, išimtiniais ir tinkamai pagrįstais 
atvejais gali vėl būti naudojami 2010 ir 
2011 m., jei tai būtina EEPEG tikslams 
pasiekti.

Įsipareigojimų asignavimai, atitinkantys 
įsipareigojimų asignavimų, panaikintų 
visiškai ar iš dalies neįvykdžius projektų, 
kuriems šie asignavimai buvo paskirti, 
sumą, išimtiniais ir tinkamai pagrįstais 
atvejais gali vėl būti naudojami kitais 
metais – atitinkamai 2010 ir 2011 m. – , 
jei tai būtina EEPEG tikslams pasiekti.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikydama 2 dalį, kiekvienų finansinių Taikydama 2 dalį, kiekvienų finansinių 
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metų pradžioje Komisija patikrina 
ankstesniais finansiniais metais panaikintus 
įsipareigojimų asignavimus ir, 
atsižvelgdama į reikalavimus, įvertina, ar 
atitinkamus asignavimus reikia vėl leisti 
naudoti. Remdamasi šiuo vertinimu, iki 
kiekvienų finansinių metų vasario 15 d. 
Komisija biudžeto valdymo institucijai gali 
pateikti atitinkamus pasiūlymus, pagal 
kiekvieną biudžeto punktą nurodydama 
priežastis, dėl kurių reikia vėl leisti naudoti 
šiuos asignavimus.

metų pradžioje Komisija patikrina 
ankstesniais finansiniais metais panaikintus 
įsipareigojimų asignavimus ir, 
atsižvelgdama į reikalavimus, įvertina, ar 
atitinkamus asignavimus reikia vėl leisti 
naudoti. Remdamasi šiuo vertinimu, kuris 
turi būti pateiktas biudžeto valdymo 
institucijai, iki kiekvienų finansinių metų 
vasario 15 d. Komisija biudžeto valdymo 
institucijai gali pateikti atitinkamus 
pasiūlymus, pagal kiekvieną biudžeto 
punktą nurodydama priežastis, dėl kurių 
reikia vėl leisti naudoti šiuos asignavimus.

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija informuoja Europos 
Parlamentą apie valstybių narių sukurtą 
kontrolės, valdymo ir stebėsenos sistemą.

Or. en


