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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 reglamento, kuriuo dėl tam tikrų 
finansų valdymo nuostatų, taikytinų tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių 
finansinio stabilumo sunkumų ar kurioms tokie sunkumai gresia, iš dalies keičiamas 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006
(COM(2011)0482 – C7-0221/2011 – 2011/0211(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2011)0482),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 
177 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0221/2011),

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

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą (A7–0000/2011),

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

Europos Sąjunga išgyvena užsitęsusią ekonomikos ir finansų krizę, kurios neigiamas poveikis 
makroekonominiam stabilumui ir valstybių narių biudžetams kelia susirūpinimą. Apriboti 
nacionaliniai finansiniai ištekliai, kuriais finansuojamos viešosios investicijos, tapo 
akivaizdžia sanglaudos politikos įgyvendinimo ir struktūrinių fondų lėšų įsisavinimo kai 
kuriose šalyse kliūtimi.
Pranešėja teigiamai vertina Europos Komisijos pasiūlymą (COM(2011) 0482), pagal kurį iš 
dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (bendrasis reglamentas), ir pažymi, 
kad siekiama skirti papildomų finansinių išteklių ES valstybėms narėms, susiduriančiomis su 
ypatingais valstybės skolos/deficito administravimo sunkumais, ir užtikrinti finansinį 
stabilumą, kad būtų galima toliau įgyvendinti programas.

Valstybės narės, kurios gali pretenduoti į šias priemones, apibrėžiamos kaip: 1) euro zonos 
šalys, gavusios finansinę pagalbą pagal Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonės 
programą, arba 2) euro zonai nepriklausančios šalys, gavusios finansinę pagalbą pagal 
mokėjimų balanso priemonę.

Papildoma finansinė pagalba įgyvendinant sanglaudos politiką teikiama padidinant bendro 
finansavimo normą – taip galima užtikrinti didesnius mokėjimus teisę į pagalbą turinčioms 
šalims. Komisija siūlo dešimčia procentinių punktų padidinti programų prioritetinei krypčiai 
taikomas bendro finansavimo normas.

Iki šiol minėtojo reglamento nuostatos buvo pritaikytos šioms šalims: Vengrijai, Rumunijai, 
Latvijai, Portugalijai, Graikijai ir Airijai. Iš tiesų jų bendri ištekliai, 2007–2013 m. numatyti 
pagal sanglaudos politiką, nesikeis. Kalbant apie Graikijos atvejį, reikia pažymėti, kad 
finansinė pagalba šiai šaliai skirta ne pagal Europos finansinės padėties stabilizavimo 
priemonę, o Vengrija jau nebetaiko mokėjimų balanso priemonės.
Siūlomos priemonės būtų laikinos, jų galiojimas baigtųsi valstybei narei nustojus taikyti 
finansinės pagalbos priemonę, o reglamentą siūloma taikyti atgaline data.
Gavęs pasiūlymą, Regioninės plėtros komitetas paskyrė savo pirmininkę pranešėja ir suteikė 
įgaliojimą skubiai baigti derybas, jei įmanoma, pritariant jam per pirmąjį svarstymą, tačiau 
turi būti atsižvelgta į tai, kad norint užtikrinti visapusišką padidintos normos veiksmingumą, 
kaip nurodyta pasiūlyme, būtina skubiai patvirtinti siūlomas priemones ir nedelsiant užtikrinti 
valstybėms narėms likvidumą.

Kadangi pasiūlymas skubus, o komiteto pranešimas turi būti parengtas per trumpą laiką, turi 
būti glaudžiai koordinuojami pranešėjos ir ES pirmininkaujančios Lenkijos, kurios atstovai 
vadovauja deryboms Taryboje, veiksmai. Bendras tikslas – baigti derybas 2011 m. rudenį 
siekiant patvirtinti Parlamento poziciją (balsuojant per plenarinį posėdį) 2011 m. gruodžio 
pradžioje.
Komiteto posėdžių kalendoriuje pažymėta, kad pranešimo projektas turi būti pateiktas 
2011 m. spalio pradžioje. Deja, šiuo etapu derybų Taryboje rezultatų dar nėra.
Pranešėja pritaria Komisijos ketinimui teikti papildomą pagalbą valstybėms narėms, ypač 
toms, kurios nukentėjo per finansinę krizę. Be to, pranešėjos įsitikinimu, jeigu norima 
sudaryti vienodas galimybes valstybėms narėms, kurioms taikytinas ar buvo taikomas bet 
kuris iš minėtųjų teisės į pagalbą kriterijų, nepaprastai svarbu užtikrinti, kad pasiūlymas 
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galėtų būti taikomas atgaline data.
Nors pranešėja apskritai pritaria bendriesiems Komisijos pasiūlyme išdėstytiems tikslams, ji 
mano, kad norint užtikrinti geresnį pasiūlymo pagrįstumą būtina įtraukti keletą pakeitimų. Vis 
dėlto, kadangi komiteto tvarkaraštyje numatyta nedaug laiko šiam pasiūlymui parengti ir 
kadangi norint parengti tikslius pakeitimus būtina išsamesnė informacija, nuspręsta teikti 
pasiūlymo projektą be konkrečių pakeitimų ir svarstyti juos vėlesniuoju etapu, t. y. 
laikotarpiu, kai galima iš dalies keisti tekstą. Taip bus galima nuodugniau apsvarstyti 
dokumento turinį.

Pranešėja įsitikinusi, kad priemonių normoms padidinti suteikimo valstybės narėms procedūra 
turi būti aiški ir kad būtina tinkamai informuoti, kaip naudojami padidinti tarpiniai mokėjimai. 
Tačiau nei prašymo leisti taikyti šias priemones, nei informavimo tvarka neturėtų lemti 
didesnės administravimo naštos, be to, turi būti galima skubiai koreguoti politiką atsižvelgiant 
į šalių, kurios labiausiai nukentėjo per krizę, reikmes. Pavyzdžiui, informavimas galėtų 
sudaryti dalį šiuo metu įgyvendinamos strateginės atskaitomybės.

Be minėtųjų Komisijos pasiūlymo pataisymų gali būti pateikta ir daugiau pakeitimų, kuriais 
gali siekiama paaiškinti laikiną pasiūlymo pobūdį (t. y. tai, kad jis neturės įtakos deryboms dėl 
būsimojo teisėkūros paketo) ir jo poveikį biudžetui.


