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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Komisijos pasiūlymas pateiktas tuo metu, kai daugelyje valstybių narių esama rimtų 
problemų įgyvendinant struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo programas. Užsitęsusi finansų 
ir ekonomikos krizė labai pakenkė valstybių narių biudžetams, nuolat didėja nacionalinių 
finansinių išteklių, kurie gali būti panaudoti viešosioms investicijoms finansuoti, poreikis, be 
to, blogėja privataus, ypač finansų, sektoriaus dalyvavimo sąlygos.

Todėl pagrindinis Komisijos pasiūlymo tikslas – padėti labiausiai nuo krizės nukentėjusioms 
valstybėms narėms toliau praktiškai įgyvendinti struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo 
programas, tokiu būdu suteikiant ekonomikai lėšų. Sudarydama galimybę perkelti dalį ES 
fondų asignavimų rizikos pasidalijimo priemonėms steigti Komisija siekia palengvinti 
Europos investicijų banko arba kitų tarptautinių finansinių institucijų paskolų ir garantijų 
teikimą privatiems įnašams, kurie skirti su valstybės parama įgyvendinamiems projektams, 
bendrai finansuoti.

Nuomonės referentas teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą ir jo galimą palankų poveikį ES 
ekonomikai ir ES fondų lėšų panaudojimui. Kad būtų užtikrintas optimalus ir skubus 
pasiūlymo įgyvendinimas, nuomonės referentas siūlo du pasiūlymo dokumento pakeitimus.

Pirma, nuomonės referentas mano, kad dabartinėmis nepalankiomis ekonominėmis 
aplinkybėmis visos ES valstybės narės – tiek jau gaunančios finansinę pagalbą taikant ES 
priemones, tiek patiriančios su finansiniu stabilumu susijusių sunkumų ir dedančios dideles 
pastangas pritraukti privataus sektoriaus kapitalą, kuris papildytų mažėjančius viešuosius 
finansinius išteklius – turi turėti galimybę pasinaudoti naujai sukurtomis rizikos pasidalijimo 
priemonėmis. Taikant tokias priemones būtų įmanoma padidinti investicijas į ekonomikos 
augimą ir į užimtumą skatinančius projektus, naudojantis struktūrinių fondų ir Sanglaudos 
fondo lėšomis, kurios gali likti nepanaudotos baigiantis 2007–2013 m. finansinės programos 
laikotarpiui.

Antra, nuomonės referentas pritaria Komisijos minčiai, kad taikant rizikos pasidalijimo 
priemones pirmenybę derėtų skirti veiklai, kuri bendrai finansuojama iš struktūrinių fondų ir 
Sanglaudos fondo. Tačiau tinkamais finansuoti derėtų laikyti ir kitus infrastruktūros projektus, 
svarbius gaivinant valstybių narių ekonomiką ir kuriant jose darbo vietas (Komisijos 
pasiūlymo aiškinamajame memorandume tokia galimybė jau numatyta). Taip rizikos 
pasidalijimo priemones būtų galima taikyti kai kuriems įplaukas teikiantiems infrastruktūros 
projektams, kurie ne krizės sąlygomis būtų gavę finansavimą iš išorės šaltinių (todėl buvo 
netinkami finansuoti arba neįtraukti į 2007–2013 m. laikotarpio struktūrinių fondų ir 
Sanglaudos fondo veiksmų programas), tačiau dabartinėmis sąlygomis negali gauti 
finansavimo, kartu išvengiant ilgai trunkančio veiksmų programų pakeitimo.

Be to, atsižvelgdamas į sėkmingą panašių priemonių taikymą kituose sektoriuose (pvz., 
rizikos pasidalijimo finansinės priemonės naudojimą moksliniams tyrimams ir technologijų 
plėtrai), nuomonės referentas tikisi, jog tokios laikinos rizikos pasidalijimo priemonės 
sukūrimas bus taip pat naudingas valstybėms narėms, kurios nuspręs ja pasinaudoti dabartinės 
krizės aplinkybėmis, bei mano, kad pasibaigus dabartinės finansinės programos laikotarpiui 
būtų naudinga panagrinėti galimybes sukurti analogišką nuolatinę rizikos pasidalijimo 
priemonę, kuria aiškiai apibrėžtomis sąlygomis galėtų naudotis visos valstybės narės.
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PAKEITIMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) dėl rimtos skolų krizės keliose 
programos valstybėse struktūrinių fondų 
investicijas reikia teikti naujais ir 
inovatyviais būdais, kuriuos taikant būtų 
sudaromos palankesnės sąlygos jas kuo 
geriau panaudoti 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpiu;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
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 
laikinai ir nedarant poveikio 
2014−2020 m. finansinės programos 
taikymui dalį veiksmų programos 
finansinių išteklių skirti rizikos 
pasidalijimo priemonėms, pagal kurias 
veiksmų programų projektams ir atskiriems 
veiksmams galėtų būti teikiamos paskolos 
ir garantijos, parengti;
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1083/2066
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 
kitoms finansinėms priemonėms, reikia
numatomų veiksmų, kurie yra veiksmų 
programos dalis ir kuriuos bendrai 
finansuoja Europos regioninės plėtros 
fondas arba Sanglaudos fondas, arba 
infrastruktūros projektų, svarbių 
gaivinant susijusių valstybių narių 
ekonomiką ir kuriant jose darbo vietas, 
išlaidoms, kurioms netaikomas 56 
straipsnis, padengti.

Pagrindimas

Siekiama sudaryti galimybes finansuoti kitus svarbius infrastruktūros projektus, kuriais 
galima skatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, išvengiant ilgai trunkančio veiksmų 
programų pakeitimo. Dėmesys sutelkiamas į įplaukas teikiančius infrastruktūros projektus, 
kurie ne krizės sąlygomis būtų gavę finansavimą iš privačių išorės šaltinių (todėl buvo 
netinkami finansuoti arba neįtraukti į 2007–2013 m. laikotarpio struktūrinių fondų ir 
Sanglaudos fondo veiksmų programas), tačiau dabartinėmis sąlygomis negali gauti 
finansavimo.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 
36 straipsnio 2 a dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rizikos pasidalijimo priemonę įgyvendina 
Komisija netiesioginio centralizuoto 
valdymo būdu pagal Reglamento (EB, 
Euratomas) Nr. 1605/2002 54 straipsnio 2 
dalį.

Rizikos pasidalijimo priemonę įgyvendina 
Komisija netiesioginio centralizuoto 
valdymo būdu pagal Reglamento (EB, 
Euratomas) Nr. 1605/2002 54 straipsnio 2 
dalį. Komisija pasirenka veiksmus pagal 
41 straipsnio 1 dalį ir įrodo teigiamą 
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poveikį vietos ekonomikai ir darbo rinkai.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006
36 straipsnio 2 a dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija nustato atitinkamų rizikos 
pasidalijimo priemonių įgyvendinimo 
terminus.

Pagrindimas

Nors susijusių valstybių narių paraiškos priimamos iki 2013 m. pabaigos, rizikos pasidalijimo 
priemonių įgyvendinimas turi būti baigtas per numatytos trukmės laikotarpį, kurį nustato 
Komisija.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006
36 straipsnio 2 a dalies penktos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) atsekamumą, demokratinę kontrolę ir 
apskaitą, valdysenos struktūrą (glaudžiai 
konsultuojantis su valstybe nare ir 
dalyvaujančiomis finansų įstaigomis),
informaciją apie finansinio sverto veiksnio 
panaudojimą, lėšų panaudojimą, 
stebėsenos ir kontrolės sistemas, ir

Pakeitimas 7

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

Bet kokia įvykdžius veiksmą, kuriam 
taikoma rizikos pasidalijimo priemonė, 
likusi suma gali būti pakartotinai 
naudojama susijusios valstybės narės 
prašymu ir taikant rizikos pasidalijimo 
priemonę, jei valstybė narė ir toliau atitinka 
vieną iš 77 straipsnio 2 dalyje nustatytų 
sąlygų. Jei valstybė narė nebeatitinka šių 
sąlygų, likusi suma laikoma 
asignuotosiomis pajamomis pagal 
Finansinio reglamento 18 straipsnį. 
Susijusios valstybės narės prašymu 
papildomi įsipareigojimų asignavimai, 
atsirandantys dėl tokių asignuotųjų pajamų, 
pridedami prie tai valstybei narei skiriamų 
kitų metų sanglaudos politikos finansinių 
išteklių.

Bet kokia įvykdžius veiksmą, kuriam 
taikoma rizikos pasidalijimo priemonė, 
likusi suma gali būti pakartotinai 
naudojama susijusios valstybės narės 
prašymu ir taikant rizikos pasidalijimo 
priemonę, jei valstybė narė ir toliau atitinka 
vieną iš 77 straipsnio 2 dalyje nustatytų 
sąlygų. Jei valstybė narė nebeatitinka šių 
sąlygų, likusi suma laikoma 
asignuotosiomis pajamomis pagal 
Finansinio reglamento 18 straipsnį. 
Susijusios valstybės narės prašymu 
papildomi įsipareigojimų asignavimai, 
atsirandantys dėl tokių asignuotųjų įplaukų, 
pridedami prie tai valstybei narei skiriamų 
kitų metų sanglaudos politikos finansinių 
išteklių. 2013 m. gruodžio 31 d. likusi 
nepanaudota suma perkeliama į Europos 
Sąjungos biudžetą.

Pagrindimas

Valstybė narė iš tiesų grąžina sanglaudos politikos asignavimus dėl lėšų nepanaudojimo 
problemų. Jei atitinkamas asignavimas nepanaudojamas iki kitos finansinės programos 
laikotarpio, jis perkeliamas į ES biudžetą.
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