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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 sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas 
Sprendimas Nr. 573/2007/EB, Sprendimas Nr. 575/2007/EB ir Tarybos sprendimas 
2007/435/EB siekiant padidinti bendro finansavimo iš Europos pabėgėlių fondo, 
Europos grąžinimo fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai normą, 
kiek tai susiję su tam tikromis finansų valdymo nuostatomis, taikytinomis valstybėms 
narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms gresia tokie 
sunkumai
(COM(2012)0526 – C7-0302/2012 – 2012/0252(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra. Pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2012)0526),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 
78 straipsnio 2 dalį ir 79 straipsnio 2 ir 4 dalis, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą 
Parlamentui (C7-0302/2012),

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

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą 
(A7-0000/2012),

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 Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Keletoje valstybių narių ekonomikos ir finansų krizės poveikis valstybės finansams buvo labai 
didelis. Dauguma valstybių narių turėjo imtis plataus masto priemonių siekdamos sumažinti 
įsiskolinimų dydį bei biudžeto deficitą ir atkurti valstybėms finansų tvarumą, o kai kurios 
šalys patyrė tokį poveikį, kad turėjo pasinaudoti ES finansinės paramos mechanizmais. Dėl 
didelių ekonominių sunkumų šios valstybės narės susidūrė su problemomis tenkinant su ES 
lėšomis susijusius bendro finansavimo reikalavimus. Šie sunkumai akivaizdūs ir „Solidarumo 
ir migracijos srautų valdymo“ bendrosios  programos lėšų atveju.

Todėl Komisija pasiūlė galimybę padidinti bendro finansavimo normą valstybėms narėms, 
gaunančioms pagalbą iš finansinės paramos mechanizmo. Pasiūlymu siekiama leisti padidinti 
Sąjungos bendro finansavimo normą 20-čia procentų ir taip sumažinti tam tikros dalies 
atitinkamų valstybių narių bendro finansavimo poreikį. Taip bendro finansavimo norma būtų 
padidinta iki 70 procentų. Projektams, kurie yra skirti konkrečioms prioritetinėms užduotims 
bei valstybėms narėms, gaunančioms finansavimą iš sanglaudos fondo, padidinta norma 
galėtų siekti iki 95 procentų.

Pranešėjas norėtų pabrėžti, kad bendro finansavimo normos padidinimu valstybėms narėms, 
kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų, nėra numatoma padidinti atitinkamų fondų 
bendrų sumų. Fondų metinis nacionalinis asignavimas pagal pagrindinį teisės aktą liktų 
nepakeistas, tačiau atitinkamai sumažėtų nacionalinė bendro finansavimo dalis. Be to, 
pranešėjas atkreipia dėmesį į tai, kad panašūs bendro finansavimo reikalavimų pakeitimai jau 
buvo patvirtinti struktūrinių fondų, Sanglaudos fondo, Žuvininkystės fondo ir Žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai atvejais. Todėl prasminga leisti atlikti panašius pakeitimus ir fondų, 
susijusių su migracijos srautais, atvejais.Taip pat reikia pastebėti, kad siūlomos bendro 
finansavimo normos yra laikinos ir neturi įtakos 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui.

Pranešėjas iš esmės pritaria pasiūlymams taikyti didesnę finansavimo normą valstybėms 
narėms, gaunančioms finansinę paramą. Priežastis tai daryti atitinkamų fondų atveju yra siekis 
sukurti valstybėse narėse solidarumo mechanizmą, kai tai susiję su migracijos srautų 
valdymu. Ši užduotis valstybėse narėse nėra paskirstyta vienodai. Todėl atsižvelgiant į 
dabartinius ekonominius sunkumus yra  pateisinama iš naujo įvertinti bendro finansavimo 
reikalavimus.

Tinkamai veikiantis migracijos srautų valdymas yra labai svarbus visai Europos Sąjungai. 
Vienos valstybės narės nesugebėjimas užtikrinti veiksmingą migracijos srautų valdymą turi 
poveikio ne tik atitinkamai šaliai, bet ir daugeliui kitų valstybių narių.

Todėl visoms valstybėms narėms yra naudinga, kad su migracija susiję įsipareigojimai 
nenukentėtų dėl kai kuriose valstybėse narėse jaučiamų ekonominių sunkumų. Kaip paliudijo 
naujausios Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto (LIBE) misijos į Graikiją 
dalyviai, egzistuoja keletas vykdomų projektų, kurių finansavimas reikalautų padidintos 
bendro finansavimo normos. Tai, pvz., taikoma blogos būklės sulaikymo centrų atnaujinimui 
ir veiksmingam sienų valdymui reikalingos techninės įrangos tobulinimui. Svarbu, kad didelių 
ekonominių sunkumų patiriančios valstybės narės vis dar galėtų vykdyti migracijos srautų 
valdymo užduotis.
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Pranešėjas nori pabrėžti, kad yra labai svarbu vykdyti veiksmingą išteklių naudojimo kontrolę 
ir turėti tokio naudojimo vertinimo sistemas. Apmaudu, kad kai kuriose valstybėse narėse dėl 
netinkamo lėšų panaudojimo kyla sunkumų įsisavinant ES lėšas. Negalima neįvertinti tvirtų 
valdymo ir kontrolės sistemų svarbos, kartu vykdant patikrinimus ir stebėseną. Papildomai yra 
reikalingi ir laikotarpio vidurio vertinimai ir nuolatinė veiksmingą stebėseną.

Patvirtinus finansavimą reikia sudaryti sąlygas greitam su šiais pasiūlymais susijusių 
sprendimų priėmimui. Todėl pranešėjas rekomenduoja komitetui patvirtinti šiuos pasiūlymus 
be pakeitimų. Tai būtina norint užtikrinti, kad pokyčiais būtų pasiekta norimo poveikio 
projektuose, kurių atveju reikalingas bendras finansavimas ir kurie vykdomi valstybėse 
narėse, turinčiose didelių finansinio stabilumo sunkumų. Tačiau ši rekomendacija nereiškia, 
kad Europos Parlamentas patvirtins pasiūlymus jų tinkamai neišnagrinėjęs. Vis dėlto 
pranešėjo nuomone dabartinėmis aplinkybėms siūlomi pakeitimai yra pagrįsti ir juos reikėtų 
įgyvendinti per pasiūlytą laikotarpį, todėl jis rekomenduoja komitetui pritarti pasiūlymams.


