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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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 pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. .../2009, iš dalies 
keičiančio Reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo 
nuostatas dėl socialiai atskirtų bendruomenių būstų darbų tinkamumo finansuoti
(COM(2009)0382 – C7-0095/2009 – 2009/0105(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2009)0382),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 162 straipsnį, pagal kuriuos Komisija 
jam pateikė pasiūlymą (C7-0095/2009),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto nuomonę 
(A7-0000/2009),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Dėl ypatingai prastų tokių 
bendruomenių gyvenimo sąlygų tiek 
miesto, tiek kaimo vietovėse išlaidos 
esamų namų keitimui naujos statybos 
namais taip pat turėtų būti tinkamos 
finansuoti.

(4) Dėl ypatingai prastų tokių 
bendruomenių gyvenimo sąlygų tiek 
miesto, tiek kaimo vietovėse išlaidos 
esamų namų renovavimui ir keitimui, 
įskaitant naujos statybos namais, taip pat 
turėtų būti tinkamos finansuoti.

Or. en
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnis
Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006
7 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos įžanginė formuluotė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmos pastraipos a punkto i papunkčio
tikslais išlaidos skiriamos tik vienam iš šių 
veiksmų:

Pirmos pastraipos a punkto i ir ii 
papunkčių tikslais išlaidos skiriamos tik 
vienam iš šių veiksmų:

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnis
Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006
7 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos įžanginė formuluotė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmos pastraipos a punkto ii papunkčio 
tikslais būsto darbai gali apimti ir esamų 
būstų keitimą naujos statybos namais.

Pirmos pastraipos a punkto ii papunkčio 
tikslais būsto darbai gali apimti ir esamų 
būstų renovavimą ir keitimą naujos 
statybos namais.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Dabartinė pasaulinė ekonomikos krizė – tai viena iš pagrindinių Europos Sąjungos problemų, 
taigi norint ją išspręsti reikalingas greitas, lankstus ir veiksmingas atsakas politikos srityje. 
Europos sanglaudos politika, kuriai 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu skiriama 347 
mlrd. EUR, – tai didžiausias investicijų šaltinis į realiąją ekonomiką, padedantis Europai ir jos 
regionams atsigauti nuo krizės ir atkurti pasitikėjimą ir optimizmą.

Praeitų metų lapkričio mėnesį Europos Komisija pristatė išsamų Europos ekonomikos 
atkūrimo planą, kuriame sanglaudos politika atlieka reikšmingą vaidmenį. Pradiniu etapu 
Komisija pristatė pasiūlymus, kuriais siekiama peržiūrėti tris struktūrinių fondų reglamentus 
2007–2013 m.: bendrąjį reglamentą, reglamentą dėl Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) 
ir reglamentą dėl Europos socialinio fondo (ESF) siekiant paskatinti projektų įgyvendinimą 
kartu saugant ir kuriant naujas darbo vietas pasitelkus „protingas investicijas“. Europos 
Parlamentas pritarė teisėkūros paketui balandžio mėn. pradžioje, jame išdėstytos priemonės 
įsigaliojo gegužės pabaigoje. Šių priemonių įgyvendinimo ataskaita, priimta kartu su Europos 
ekonomikos atkūrimo planu, bus paskelbta antroje 2010 m. pusėje.  

Pirmasis ERPF reglamento pakeitimas išplėtė taisyklių dėl tinkamumo finansuoti taikymo 
sritį, visoms ES valstybėms narėms ir regionams suteikta teisė investuoti į energijos 
efektyvumą ir atsinaujinančią energiją būsto srityje1, taip pat vienkartinių išlaidų ir vienodo 
dydžio išlaidų naudojimo sritį siekiant supaprastinti išlaidų deklaravimą ir įdiegti labiau 
rezultatais grindžiamą kompensavimo sistemą. 

Liepos 22 d. Europos Komisija pasiūlė naują priemonių rinkinį siekdama supaprastinti 
sanglaudos politikos administravimo taisykles. Šie pakeitimai susiję su bendruoju reglamentu 
dėl ERPF, ESF ir Sanglaudos fondo, taip pat su ERPF reglamentu.

Nauju pasiūlymu dėl ERPF reglamento, pristatytu šiame pranešime, siekiama suteikti 
galimybę finansuoti būsto darbus socialiai atskirtose bendruomenėse naujosiose valstybėse 
narėse.

Komisijos pasiūlymas

Komisija siūlo pakeisti dabartinį 7 straipsnio 2 punktą siekiant leisti finansinę paramą iš 
ERPF lėšų būsto darbams socialiai atskirtose bendruomenėse, gyvenančiose naujosiose 
valstybėse narėse (ES 12). Pagal galiojančias ERPF nuostatas būsto darbai gali būti atliekami 
tik kaip miestų vystymosi veiksmo dalis ir apimti tik esamų namų renovavimą. Kadangi 
naujosiose valstybėse narėse didžioji dauguma atskirtųjų bendruomenių gyvena kaimo 
vietovėse ir prieglaudose, jos negali pasinaudoti ERPF parama, skiriama norint pakeisti labai 
prastos kokybės namus. Taigi ERPF finansinė parama galėtų reikšmingai prisidėti prie 
Europos žemės ūkio kaimo plėtros fondo (EŽŪKPF) paramos šioje srityje ir prie valstybių 
narių dedamų pastangų siekiant išspręsti pažeidžiamų bendruomenių nepriteklių ir socialinės 
atskirties problemą. Išlaidos turėtų būti kompensuojamos tik už bendrųjų patalpų renovavimą 

                                               
1 Pagal pradinę reglamento formą finansinė parama buvo skiriama būsto darbams, įskaitant energijos 
efektyvumą, tik naujosiose valstybėse narėse (ES 12).
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esamuose daugiabučiuose pastatuose ir esamų pastatų, kurie yra valdžios institucijų arba 
pelno nesiekiančių subjektų nuosavybė, renovavimą ir paskirties keitimą į gyvenamąsias 
patalpas, skirtas mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams arba specialių poreikių turintiems 
asmenims.

Pasiūlyme minimos konstatuojamosios dalys, susijusios su romų tautybės gyventojais, kurie 
sudaro didžiausią socialiai atskirtą bendruomenę Europoje, tuo pačiu metu nurodoma, kad 
skiriant paramą romų tautybės asmenims, kaip tikslinei grupei, nereikėtų išskirti kitų asmenų, 
kurių socialinės ir ekonominės gyvenimo sąlygos panašios.

Šiuo pasiūlymu finansavimas nedidinamas, jis neturi poveikio Bendrijos biudžetui. Pasiūlymu 
valstybėms narėms suteikiama teisė išspęsti jų socialiai atskirtų bendruomenių būsto 
problemas taikant integruotą metodą, t. y. papildomai skiriant ERPF lėšas  ir naudojant kitus 
šaltinius (EŽŪFKP lėšos ir jų nacionalinės priemonės).

Tarybos pozicija

Taryba pasiūlė kelis teksto pataisymus, siekdama tik paaiškinti Komisijos siūlomas 
formuluotes. Toliau Struktūrinių priemonių darbo grupė tiksliai nurodė, kad esamų 
gyvenamųjų pastatų renovavimo, o ne tik jų keitimo, išlaidos tinkamos finansuoti, ir išbraukė 
apribojimą dėl jų keitimo „tik naujos statybos namais“.  

Siūlomos ERPF reglamento peržiūros vertinimas

Pranešėjas sutinka, kad reikia spręsti socialiai atskirtų bendruomenių būsto problemas iš 
dalies keičiant ERPF reglamentą. Kadangi galiojančios nuostatos negali būti taikomos 
naujosiose valstybėse narėse gyvenančioms socialiai atskirtoms bendruomenėms, kurių 
didžioji dauguma įsikūrusi kaimo vietovėse, siūlomas pakeitimas užpildytų tesėkūros spragas 
siekiant atitinkamai išspręsti klausimą dėl prastų šių gyventojų gyvenimo sąlygų.  

Nauja priemonė atitinka subsidiarumo principą, nes ja išplečiamos naujųjų valstybių narių 
galimybės socialiai atskirtų bendruomenių būstų darbams teikti paramą joms tinkamiausiu 
būdu, vadovaujantis būtiniausia paramos teikimo sąlyga – integruotu metodu.

Po neoficialaus trišalio dialogo su Komisija ir Taryba, kurio metu šalys užtikrino, kad naujos 
nuostatos bus plačiai taikomos, nepaisant to, kad romų tautybės gyventojai minimi 
konstatuojamosiose dalyse, jis labai palankiai vertina siūlomus reglamento pakeitimus. Šiomis 
aplinkybėmis jis teigiamai vertina šiuos pakeitimus ir pabrėžia, kad labai svarbu pridurti, jog 
skiriant paramą šiai grupei nereikėtų išskirti kitų asmenų, kurių socialinės ir ekonominės 
gyvenimo sąlygos panašios. Jis pripažįsta, kad romų tautybės gyventojai sudaro didžiausią 
socialiai atskirtą bendruomenę Europoje, tačiau pabrėžia, kad yra ir kitų bendruomenių, ypač 
legalieji migrantai, kurių problemas reikėtų atitinkamai spręsti, kadangi migracija ir 
integracija yra mūsų globalizuoto pasaulio kasdienybė. 

Europos Parlamento vaidmuo
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Šio reglamento persvarstymas vyks pagal bendro sprendimo procedūrą, pagal kurią Europos 
Parlamentui ir Tarybai suteikiamos vienodos teisės iš dalies keisti Komisijos pasiūlymą. 

Nepaisydamas to, kad kai kurių senųjų valstybių narių teritorijoje taip pat gyvena socialiai 
atskirtos bendruomenės, kurioms būtų galima padėti taikant šias nuostatas, pranešėjas, 
atsižvelgdamas į tai, kad didžioji dauguma valstybių narių  remia pasiūlymą tokios formos, 
kokios jis yra, ir kadangi reikalingi skubūs veiksmai, nusprendė priimti visus Tarybos 
siūlomus pakeitimus ir nesiūlyti jokių naujų pakeitimų arba teksto pataisymų. 

Pranešėjas taip pat prašo Komisijos iki 2010 m. pabaigos atlikti šių nuostatų įgyvendinimo 
vertinimą.


