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Dokumento tikslas
2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo Lisabonos sutartis.

Naujosios nuostatos turėtų būti horizontaliai taikomos visoms politikos sritims. Be to, 
sanglaudos politikos atžvilgiu jos yra sektorinio pobūdžio.

Naujosiomis taisyklėmis pabrėžiamas ketinimų, susijusių su pasiūlymu iš dalies pakeisti šiuo 
metu svarstomą bendrąjį reglamentą, rimtumas ir siekis visapusiškai išsiaiškinti su šio 
dokumento svarstymu per ateinančius mėnesius susijusias galimybes ir kliūtis.
Dėl to, pranešėjo nuomone, skaidrumo ir aiškumo sumetimais naudinga nušviesti komitetui 
dabartinę padėtį ir paskutinius pokyčius, susijusius su šiuo dokumentu.

Bendrosios aplinkybės
Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai bendrasis reglamentas bus priimamas arba iš dalies keičiamas 
remiantis nauju teisiniu pagrindu, t. y. SESV 177 straipsniu (buvusios EB sutarties 
161 straipsnis). Be to, vietoj pritarimo procedūros bus taikoma įprasta teisėkūros procedūra.

Dėl šio pakeitimo kyla tam tikrų labai konkrečių tiesioginių padarinių, susijusių ir su 
procedūrinėmis priemonėmis, ir su naujų Parlamento įgaliojimų šioje srityje įgyvendinimu.

Derantis dėl šio dokumento Europos Parlamento pozicija iš esmės keičiasi atsižvelgiant į tai, 
kad jam ir Tarybai suteikiamos lygios teisės. Dėl to Parlamentui suteikiama teisė, jei 
pageidauja, iš dalies pakeisti Komisijos pasiūlymą.
Pranešėjo nuomone, taikant naująsias nuostatas Parlamentas pagaliau gali ir turėtų atlikti 
aktyvesnį vaidmenį, kurio ne kartą buvo reikalauta anksčiau, tačiau nebuvo galimybių pasiekti 
dėl galiojančių teisės aktų trūkumų.

Neišspręstos problemos
Per praėjusius mėnesius komitetas jau tris kartus buvo įtraukęs šį dokumentą į savo 
darbotvarkę, nepaisydamas to, kad dėl nepasiekto politinio susitarimo Taryba neperdavė jo 
nagrinėti Parlamentui.
Tai padaryta iš geriausių paskatų siekiant paankstinti diskusijas ir pasirengti veikti, kai tik su 
Parlamentu bus oficialiai pasikonsultuota.
Nuo 2009 m. gruodžio 1 d. priimant šį dokumentą bus automatiškai taikoma bendro 
sprendimo procedūra.
Dėl to atsiranda tam tikras teisinis ir praktinis netikrumas, kuris turi būti kuo skubiau 
išaiškintas, kad būtų galima tęsti darbą.
1. Pirma, turi būti išaiškinta, kokiu atveju bus laikoma, kad su Parlamentu dėl šio 

dokumento jau oficialiai konsultuotasi. Komisija paskelbė, kad ji ketina pateikti visa 
apimantį komunikatą, kuriame bus išvardyti visi pasiūlymai, kurių nagrinėjimo 
procedūros nebaigtos dėl naujų nuostatų ir pasikeitusios jų priėmimo tvarkos. Vis dėlto 
iki to laiko komitetas negali pradėti oficialaus darbo.
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2. Antra, neaišku, koks pasiūlymas, turintis sudaryti komiteto darbo pagrindą, bus iš 
tikrųjų pateiktas: ar pirminis dokumentas, kurį Komisija patvirtino 2009 m. liepos 
22 d., ar naujas pasiūlymas, kuriame atsižvelgiama į kompromisinį susitarimą, 
pasiektą šių metų lapkričio 20 d. Nuolatinių atstovų komiteto posėdyje.

3. Be to, naujoje Sutartyje numatyta, kad tuo pačiu metu kaip ir Tarybai su Parlamentu 
pasiūlymas nusiunčiamas ir 27 valstybių narių nacionaliniams parlamentams, kurie ne 
ilgiau kaip per aštuonias savaites turės pateikti savo nuomonę dėl to, ar pasiūlymas 
atitinka subsidiarumo principą. Šiame etape Komisija ir Parlamentas skirtingai aiškina 
klausimą, ar reikia prašyti nacionalinių parlamentų nuomonės dėl pasiūlymų, kurių 
teisėkūros procedūros nebaigtos. Nors gauti nacionalinių parlamentų nuomonę nėra 
privaloma, šiuo laikotarpiu nei Taryba, nei Parlamentas negali patvirtinti jokio 
oficialaus susitarimo. Dėl to ypač svarbu pasiekti tarpusavio sutarimą šiuo klausimu, 
kad teisėtumo vėlesniu procedūros taikymo etapu būtų išvengta teisinių ginčų dėl 
procedūros.

4. Paskutinis, bet ne mažiau svarbus su šiuo dokumentu susijęs klausimas, kurį iškėlė 
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas, susijęs su kompetencijos sričių neatitikimu; 
Komitetų pirmininkų sueigai pateiktas prašymas šį dokumentą visiškai priskirti 
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui arba (kaip alternatyva) jam taikyti Darbo 
tvarkos taisyklių 50 straipsnis (t. y. darbo su susijusiais komitetais procedūrą).

Tolesni veiksmai
Kai tik visi šie klausimai bus išaiškinti ir bus tinkamai pasikonsultuota su Parlamentu, bus 
pradėtas nagrinėti dokumento turinys. Vis dėlto iš pradžių turi būti išspręstas Užimtumo ir 
socialinių reikalų ir Regioninės plėtros komitetų kompetencijos neatitikimo klausimas.
Dėl to pranešimo projekto pristatymas sausio mėn. Regioninės plėtros komiteto posėdyje 
daugiausia priklausys nuo to, kaip šį klausimą išspręs Komitetų pirmininkų sueiga.
Jei abejonės nebus išsklaidytos, sausio mėn. pranešėjas pateiks antrą darbo dokumentą, 
kuriame bus išsamiai nagrinėjamas pasiūlymo, kuris, tikimasi, iki to laiko bus iki galo 
aiškus, turinys.


