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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Kilus dabartinei ekonomikos ir finansų krizei 2008 m. gruodžio 11 ir 12 d. vykusiame 
Europos Vadovų Tarybos susitikime buvo patvirtintas Europos ekonomikos atkūrimo planas 
(EEAP), kuriuo numatoma inicijuoti prioritetinius veiksmus, padėsiančius Europos šalių 
ekonomikai sparčiau prisitaikyti prie esamų sunkumų.

Pagal ekonomikos atkūrimo planą 2008 m. rugsėjo ir lapkričio mėn. Komisija pasiūlė tam 
tikrus teisės aktų pakeitimus sanglaudos politikos įgyvendinimo taisyklėms paprastinti ir 
išankstiniam Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir Europos socialinio fondo (ESF) 
programų finansavimui (išankstiniai mokėjimai) didinti.

2009 m. birželio 3 d. Komisija paskelbė komunikatą „Bendras įsipareigojimas užimtumo 
srityje“, kuriame siūlomos papildomos priemonės, skirtos skatinti darbo vietų kūrimą ir 
mažinti krizės poveikį užimtumui.

Komisija mano, kad daugiau pastangų turėtų būti skiriama Bendrijos finansavimo valdymui 
palengvinti siekiant paspartinti finansavimo skyrimą labiausiai ekonominio nuosmukio 
paveiktiems paramos gavėjams.

Todėl į šį pasiūlymą, priimtą 2009 m. liepos 22 d., įtraukti tolesni su paprastinimu susiję 
veiksmai siekiant bendro tikslo – spartinti bendrai finansuojamas investicijas valstybėse 
narėse ir regionuose ir didinti finansavimo poveikį ekonomikai apskritai, ypač mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms ir užimtumui. Mažosios ir vidutinės įmonės yra ES ekonomikos 
varomoji jėga ir pagrindinės tvaraus ekonomikos augimo veikėjos, sukuriančios daug 
kokybiškų darbo vietų. Visoje ES yra apie 23 milijonai mažųjų ir vidutinių įmonių, kurios 
sudaro maždaug 99 proc. Sąjungos įmonių ir yra sukūrusios apie 75 milijonų darbo vietų. Kai 
kurių pagrindinių pramonės šakų, pvz., tekstilės, statybos ar baldų gamybos, mažosios ir 
vidutinės įmonės sukuria iki 80 proc. darbo vietų.

Tolesnis sanglaudos politiką reglamentuojančių taisyklių paprastinimas ir tikslinimas turės 
neginčijamai teigiamą poveikį programos įgyvendinimo spartai, nes visų pirma nacionalinės, 
regioninės ir vietos valdžios institucijos galės naudotis aiškesnėmis ir mažiau 
biurokratiškomis taisyklėmis, o tai suteiks galimybę lanksčiau pritaikyti programas prie naujų 
iššūkių.

Dėl šio pasiūlymo reikės iš dalies keisti Tarybos reglamento Nr. 1083/2006 bendrąsias 
sanglaudos politikos nuostatas.

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:



PE430.307v02-00 4/7 PA\806000LT.doc

LT

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Siekiant palengvinti Bendrijos 
finansavimo valdymą, padėti skatinti 
investicijas valstybėse narėse ir regionuose 
ir didinti finansavimo poveikį ekonomikai, 
būtina toliau paprastinti sanglaudos 
politiką reglamentuojančius teisės aktus.

(2) Siekiant palengvinti Bendrijos 
finansavimo valdymą, padėti skatinti 
investicijas valstybėse narėse ir regionuose 
ir didinti finansavimo poveikį ekonomikai 
ir darbo vietų kūrimui, būtina toliau 
paprastinti sanglaudos politiką 
reglamentuojančius teisės aktus.

Or. fr

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Kaip numatyta 2009 m. birželio 3 d. 
Komisijos komunikate „Bendras 
įsipareigojimas užimtumo srityje“, 
siekiant spręsti dėl finansinių apribojimų 
krizės laikotarpiu valstybėse narėse 
kilusias pinigų srauto problemas ir 
spartinti aktyvių darbo rinkos priemonių, 
kuriomis siekiama paremti piliečius, 
būtent bedarbius ir darbo netekti 
galinčius asmenis, įgyvendinimą, tam 
tikram laikotarpiui būtina iš dalies 
pakeisti su tarpinių mokėjimų 
apskaičiavimu susijusias nuostatas. Dėl 
šios priežasties tikslinga, kad Komisija, 
nekeisdama nacionalinių bendrojo 
finansavimo įsipareigojimų, taikomų 
veiksmų programoms visą programavimo 
laikotarpį, valstybei narei prašant, pagal 
tarpinių mokėjimų paraiškas 
kompensuotų 100 % valstybės įnašo, 
skirto bendrai iš ESF finansuojamose 
veiksmų programose nustatytai 

Išbraukta.
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prioritetinei krypčiai.

Or. fr

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
11 a konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Būtina tinkamai įgyvendinti 
veiksmų programas ir optimaliai 
panaudoti Sąjungos finansavimą siekiant 
patenkinti poreikį įgyvendinti aktyvias 
darbo rinkos priemones, kaip antai 
mokymai nedarbo atveju, 
restruktūrizavimo numatymas ir 
valdymas, įgūdžių gerinimas ir kokybiškos 
praktikos galimybių jaunimui 
užtikrinimas. Būtinybė užtikrinti, kad 
žmonės neprarastų darbo arba vėl rastų 
darbą, tampa dar aktualesnė ekonomikos 
ir finansų krizės metu ir reikia kuo 
skubiau tai padaryti.  

Or. fr

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006
77 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) 77 straipsnis pakeičiamas taip: Išbraukta.
„77 straipsnis
Tarpinių ir galutinio likučio mokėjimų 
apskaičiavimo bendros taisyklės
1. Tarpiniai ir galutinio likučio mokėjimai 
apskaičiuojami taikant bendrojo 
finansavimo normą, nustatytą sprendime 
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dėl atitinkamos veiksmų programos 
kiekvienai prioritetinei krypčiai 
finansavimo, reikalavimus atitinkančioms 
išlaidoms, nurodytoms pagal tą 
prioritetinę kryptį kiekvienoje 
tvirtinančios institucijos patvirtintoje 
išlaidų ataskaitoje.
Tačiau Bendrijos įnašas tarpiniais ir 
galutiniais likučio mokėjimais neviršija 
valstybės finansinio įnašo ir didžiausios 
fondų paramos sumos, nurodytos 
kiekvienai prioritetinei krypčiai, kaip 
nustatyta veiksmų programą 
patvirtinančiame Komisijos sprendime.
2. Nukrypstant nuo 1 dalies pirmos 
pastraipos, kai veiksmų programos 
bendrai finansuojamos iš ESF, Komisijos 
tarpiniai mokėjimai pagal išlaidų 
ataskaitas, kurias valstybės narės pateikia 
iki 2010 m. gruodžio 31 d., valstybei narei 
paprašius, siekiant palengvinti krizei 
įveikti skirtų priemonių įgyvendinimą, 
gali būti atliekami kompensuojant 100 % 
valstybės finansinio įnašo kiekvienai 
prioritetinei krypčiai, kaip nurodyta prie 
šios prioritetinės krypties tvirtinančios 
institucijos patvirtintoje išlaidų 
ataskaitoje. Jei valstybė narė pasirenka 
šią galimybę, Komisija šią sistemą taiko 
visoms tam tikros veiksmų programos 
tarpinių mokėjimų paraiškoms, gautoms 
iki 2010 m. gruodžio 31 d.
Apskaičiuojant tarpinius mokėjimus pagal 
išlaidų ataskaitas, pateiktas po 2010 m. 
gruodžio 31 d., į bendros sumos, 
sumokėtos pagal pirmą pastraipą, ir 
sumos, apskaičiuotos pagal 1 dalies pirmą 
pastraipą, skirtumą neatsižvelgiama. 
Tačiau į šį skirtumą atsižvelgiama pagal 
79 straipsnio 1 dalį ir apskaičiuojant 
galutinį mokėjimo likutį.

Or. fr
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