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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šiuo metu Europos Sąjunga patiria nuolatinę ekonomikos ir finansų krizę, kuri ne tik veikia 
daugelio valstybių narių makroekonominį stabilumą, bet ir galimybę gauti finansavimą visoje 
Europos Sąjungoje. Tai kelia grėsmę sanglaudos politikos programų įgyvendinimui, nes 
likvidumo problemos, kurių patiria finansų įstaigos, riboja lėšų sumas, kurias jos galėtų skirti 
viešiesiems ir privatiesiems subjektams, vykdantiems projektus pagal šias programas.

Pranešėjas džiaugiasi Europos Komisijos pasiūlymu (COM(2011)0655), kuriuo iš dalies 
keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (bendrasis reglamentas), ir pažymi, kad 
pagrindinis tikslas yra pagerinti galimybes gauti finansavimą projektų rėmėjams, siekiant 
sudaryti jiems galimybes tęsti struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo programų įgyvendinimą 
vietose. Kad būtų galimą tai daryti, reikėtų sukurti rizikos pasidalijimo priemonę. Valstybės 
narės pervestų dalį savo skirtų lėšų į šią priemonę, kuri vėliau užtikrintų kapitalo įnašus 
siekiant padengti numatytus ir nenumatytus nuostolius dėl paskolų ir garantijų, suteiktų pagal 
rizikos pasidalijimo partnerystę su Europos investicijų banku ir (arba) kitomis finansų 
įstaigomis, vykdančiomis viešąją politiką. Taip būtų užtikrinamas papildomas likvidumas, 
leidžiantis įgyvendinti projektus, susijusius su infrastruktūros įdiegimu ir investicijomis į 
gamybą, nekeičiant bendrųjų asignavimų sanglaudos politikai 2007–2013 m. laikotarpiui.

Pranešėjas pritaria Komisijos ketinimui pagerinti galimybes gauti finansavimą infrastruktūros 
diegimo ir investicijų į gamybą projektų rėmėjams. Nors pranešėjas apskritai pritaria 
bendriesiems Komisijos pasiūlyme išdėstytiems tikslams, jis mano, kad norint užtikrinti 
geresnį pasiūlymo pagrįstumą būtina įtraukti keletą pakeitimų.

Visų pirma, pranešėjas mano, kad finansų sektoriaus patiriamas likvidumo trūkumas 
neapsiriboja tik šalimis, kurios gavo finansinę paramą iš Europos finansinės padėties 
stabilizavimo priemonės arba mokėjimų balanso priemonės. Taigi infrastruktūros diegimo ir 
investicijų į gamybą projektų rėmėjai visose valstybėse narėse susiduria su jų finansavimo 
šaltinių apribojimu. Todėl pranešėjas mano, kad išplečiant galimybę sukurti tokias rizikos 
pasidalijimo priemones visose valstybėse narėse padidėtų investicijos į ekonomikos augimą ir 
užimtumą visoje Sąjungoje, naudojantis struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo lėšomis, 
kurios kitu atveju galėtų likti nepanaudotos baigiantis dabartiniam finansinės programos 
laikotarpiui.

Be to, pranešėjas mano, kad siekiant, jog pasiūlymas iš tiesų turėtų poveikį valstybių narių, 
nusprendusių jį įgyvendinti, ekonomikai, jis turėtų būti taikomas ir veiklai, kurią jau bendrai 
finansuoja struktūriniai fondai ir Sanglaudos fondas, ir infrastruktūros projektams bei MVĮ 
veiklai, kurie svarbūs gaivinant atitinkamų valstybių narių ekonomiką. Galimybė remti 
infrastruktūros projektus, svarbius „gaivinant susijusių valstybių narių ekonomiką“, jau 
įtraukta į Komisijos pasiūlymo aiškinamąjį memorandumą. Galimybė remti MVĮ veiklą 
suteiks galimybę padidinti likvidumą, prieinamą vienam iš sektorių, kuris teikia užimtumą 
didesnei ES gyventojų daliai ir kuris šiuo metu patiria didelį likvidumo trūkumą.

Pagaliau, pranešėjas mano, kad, siekiant sudaryti sąlygas didesniam priemonės naudojimui ir 
užtikrinti, kad privatus sektorius atitinkamu lygmeniu prisidėtų prie remiamų projektų, reikėtų 
panaikinti apribojimus, pagal kuriuos galima remti tik išlaidas, kurioms netaikomas 56 
straipsnis. 
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PAKEITIMAI

Biudžeto kontrolės komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo pranešimą 
įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) dėl didelės skolos krizės keliose 
valstybėse narėse būtina rasti naujų ir 
novatoriškų struktūrinių fondų 
investavimo būdų, kurie sudarytų sąlygas 
jų geriausiam galimam naudojimui 2007–
2013 ir 2014–2020 programavimo 
laikotarpiais;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekiant sumažinti tas problemas, 
paspartinti veiksmų programų ir projektų 
įgyvendinimą ir sustiprinti ekonomikos 
atsigavimą, reikėtų, kad didelių sunkumų 
dėl finansinio stabilumo patiriančių 
valstybių narių, kurioms suteikta finansinė 
parama pagal vieną iš pirmiau nurodytų 
finansinės paramos priemonių, 
vadovaujančiosios institucijos galėtų dalį 
veiksmų programos finansinių išteklių 
skirti rizikos pasidalijimo priemonėms, 
pagal kurias veiksmų programų projektams 
ir atskiriems veiksmams galėtų būti 
teikiamos paskolos ir garantijos, parengti;

(13) siekiant sumažinti tas problemas, 
paspartinti veiksmų programų ir projektų 
įgyvendinimą ir sustiprinti ekonomikos 
atsigavimą, reikėtų, kad didelių sunkumų 
dėl finansinio stabilumo patiriančių 
valstybių narių, kurioms suteikta finansinė 
parama pagal vieną iš pirmiau nurodytų 
finansinės paramos priemonių, 
vadovaujančiosios institucijos galėtų dalį 
veiksmų programos finansinių išteklių 
skirti rizikos pasidalijimo priemonėms, 
pagal kurias veiksmų programų projektams 
ir atskiriems veiksmams galėtų būti 
teikiamos paskolos ir garantijos, parengti; 
be to, gali būti remiami infrastruktūros ir 
investicijų į gamybą projektai, svarbūs 
gaivinant susijusių valstybių narių 
ekonomiką ir kuriant jose darbo vietas, ir 
atitikties strategijos „Europa 2020“ 
tikslams užtikrinimas;
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006
36 straipsnio 2 a dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokia rizikos pasidalijimo priemonė 
taikoma tik paskoloms ir garantijoms bei 
finansinėms priemonėms, kurių reikia 
veiksmų, kuriuos bendrai finansuoja 
Europos regioninės plėtros fondas arba 
Sanglaudos fondas, išlaidoms, kurioms 
netaikomas 56 straipsnis, padengti.

Tokia rizikos pasidalijimo priemonė 
taikoma tik paskoloms ir garantijoms bei 
finansinėms priemonėms, kurių reikia 
veiksmų, kuriuos bendrai finansuoja 
Europos regioninės plėtros fondas arba 
Sanglaudos fondas, arba infrastruktūros, 
MVĮ projektų ir investicijų į gamybą 
projektų, svarbių gaivinant atitinkamų 
valstybių narių ekonomiką ir kuriant jose 
darbo vietas, išlaidoms padengti ir 
užtikrinti, kad būtų laikomasi strategijos 
„Europa 2020“ tikslų. Valstybių narių, 
atitinkančių vieną iš 77 straipsnio antroje 
dalyje nustatytų sąlygų, atveju tokia 
rizikos pasidalijamoji priemonė taip pat 
turėtų būti taikoma veiksmams, 
susijusiems su sanglaudos politikos 
tikslais, kurie nėra bendrai finansuojami 
pagal nacionalinio strateginio krypčių 
plano programas.

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad būtų aišku, jog rizikos pasidalijimo priemonė atitinka strategijos 
„Europa 2020“ siekius, nes jie apima platesnio masto tikslus negu tie, kurie keliami Europos 
regioninės plėtros fondui ir Sanglaudos fondui.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006
36 straipsnio 2 a dalies penkta pastraipa a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atsekamumą ir atsiskaitymo tvarką, 
informaciją apie lėšų panaudojimą, 
stebėsenos ir kontrolės sistemas, ir

a) atsekamumą ir atsiskaitymo tvarką, 
valdymo struktūrą, intensyviai 
konsultuojantis su valstybėmis narėmis ir 
dalyvaujant finansų institucijoms, 
informaciją apie sverto koeficientą, apie 
lėšų panaudojimą ir apie stebėsenos ir 
kontrolės sistemas, ir
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PROCEDŪRA

Pavadinimas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 dalinis keitimas dėl tam tikrų 
rizikos pasidalijimo priemonių nuostatų, taikytinų valstybėms narėms, 
kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų ar kurioms tokie 
sunkumai gresia
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