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Procedūrų 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 padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikrų 
finansų valdymo nuostatų, taikytinų tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių 
finansinio stabilumo sunkumų ar kurioms tokie sunkumai gresia, iš dalies keičiamas 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
(COM(2011) 0481 – C7-0218/2011 – 2011/0209(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011) 0481),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 42 ir 
43 straipsnius, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0218/2011),

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

– atsižvelgdamas į Parlamento pirmininkui pateiktas pagrįstas nacionalinių parlamentų 
nuomones dėl teisės akto projekto atitikties subsidiarumo principui,

– atsižvelgdamas į ... Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą ir Biudžeto kontrolės 
komiteto bei Biudžeto komiteto nuomones (A7-0000/2011),

1. priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

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

                                               
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Dėl finansų ir biudžeto krizės kai kurios valstybės narės apriboja biudžetus, todėl jos gali 
neįvykdyti savo įsipareigojimų įgyvendinant Bendrijos bendro finansavimo programas 
(struktūriniai ir Sanglaudos fondai, Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir 
Europos žuvininkystės fondas). 

Kyla grėsmė, kad šios valstybės narės praras Bendrijos iš EŽŪFKP teikiamą paramą, jeigu jos 
nepateiks įrodymų, kad jos skiria derantį nacionalinį finansavimą, kaip nustatyta Reglamento 
(EB) Nr. 1698/2005 70 straipsnyje, ne vėliau kaip per 2 metus nuo pradžioje mokėjimui 
numatytų metų (n+2 taisyklė). 

Atsižvelgdama į šias aplinkybes Komisija siūlo laikinai padidinti didžiausią Sąjungos bendro 
finansavimo lygį, taikomą programoms, kurios įgyvendinamos valstybėse narėse, kurios 
gauna paramą pagal Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonę (Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 407/2010, šiuo metu Graikija, Airija ir Portugalija), ir euro zonai 
nepriklausančiose valstybėse narėse pagal mokėjimų balansams skirtą priemonę (Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 332/2002, šiuo metu Latvija ir Rumunija). Šis laikinai didesnis 
Bendrijos bendras finansavimas, kuris suteikiamas pagal atitinkamos valstybės narės paraišką, 
padėtų sumažinti derančio nacionalinio finansavimo sumą, kurios reikia 2011 ir 2011 
biudžetiniais metais. Jis taip pat padėtų skirti numatytas lėšas kaimo ekonomikai ir prisidėtų 
prie bendro ekonomikos atkūrimo šiose valstybėse narėse. 

Esamas 
didžiausias 
ES bendro 
finansavimo 
lygis 

Siūlomas 
didžiausias 
bendro 
finansavimo 
lygis

Skirtumas

1 ir 3 kryptys 75 % 95 % + 20 %Regionai, atitinkantys 
finansavimo 
reikalavimus pagal 
konvergencijos tikslą

2 ir 4 kryptys 80 % 95 % + 15 %

Pagal 16 straipsnio 
a punktą taikomos 
priemonės (padėties 
patikrinimas)

90 % 95 % +  5 %

1 ir 3 kryptys 50 % 85 % + 35 %Kiti regionai 
2 ir 4 kryptys 55 % 85 % + 30 %
Pagal 16 straipsnio 
a punktą taikomos 
priemonės (padėties 
patikrinimas)

75 % 85 % + 10 %

1 ir 3 kryptys 85 % 95 % + 10 %Atokiausi regionai ir 
Egėjo jūros salos 2 ir 4 kryptys 85 % 95 % + 10 %
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Komisijos pasiūlyme programavimo laikotarpiu nenumatoma papildomų įsipareigojimų 
asignavimų. Papildomi mokėjimų asignavimai, kurių reikia didesnei ES paramai finansuoti, 
bus perkelti iš 2013 m. biudžeto į 2011 ir 2012 m. biudžetą. 

Taigi gali iškilti tam tikras pavojus, kad bendra numatyta suma bus sumažinta. Tačiau šis 
pavojus atrodo nereikšmingas palyginus su pavojumi apskritai prarasti 2011  ir 2012 m. 
biudžeto Europos mokėjimus dėl trūkstamų nacionalinių lėšų1. 

Todėl pranešėjas, atsižvelgdamas į kaimo ekonomikos atitinkamose valstybėse narėse 
interesus ir į platesnio masto visos Europos Sąjungos ekonominį interesą, siūlo remti 
Komisijos pasiūlymą ir paspartinti teisėkūros procedūrą taip, kad būtų sudarytos sąlygos jam 
įsigalioti iki 2011 m. pabaigos.

                                               
1 Galbūt naudinga įsivaizduoti menamą situaciją: 
pagal esamą reglamentą valstybė narė, kuri sumokėjo 100 mln. eurų gavėjams, turėtų iš Komisijos gauti bendrą 
75 mln. eurų sumą (75 % bendro finansavimo lygis). Taikant siūlomą pakeitimą, tai pačiai valstybei narei būtų 
grąžinama 95 mln. eurų suma (konvergencijos tikslą atitinkančiuose ir atokiausiuose regionuose). 
Kita vertus, jeigu atitinkama valstybė narė tam tikrais metais (pvz., 2012 m.) gali sumokėti tik 5 mln. eurų, o 
Komisijos pasiūlymas nebūtų priimtas, visa numatyta suma būtų suma˛inta 80 % (iki 20 mln. eurų, iš kurių 
Bendrija grąžintų tik 15 mln. eurų). 


