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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 
rizikos pasidalijimo priemonių nuostatų, taikytinų valstybėms narėms, kurios turi 
didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, iš dalies 
keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006
(COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011) 0655),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 177 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0350/2011),

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

– atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 8 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę1,

– pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir Biudžeto kontrolės komiteto ir 
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomones (A7–0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

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.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) tokia finansinė parama suteikta 
Vengrijai, Latvijai ir Rumunijai Tarybos 
sprendimais 2009/102/EB, 2009/290/EB ir 

(8) tokia finansinė parama suteikta 
Vengrijai ir Rumunijai Tarybos 
sprendimais 2009/102/EB ir 2009/459/EB; 

                                               
1 Oficialiajame leidinyje dar nepaskelbta.
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2009/459/EB; 

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) 2011 m. liepos 11 d. septyniolikos euro 
zonos valstybių narių finansų ministrai
pasirašė Europos stabilumo mechanizmo 
(ESM) kūrimo sutartį. Numatoma, kad iki 
2013 m. ESM perims dabartines Europos 
finansinio stabilumo fondo ir Europos 
finansinės padėties stabilizavimo 
priemonės užduotis. Todėl šiame 
reglamente jau reikėtų atsižvelgti į šią 
būsimą priemonę;

(9) 2012 m. vasario 2 d. septyniolika euro 
zonos valstybių narių pasirašė Europos 
stabilumo mechanizmo (ESM) kūrimo 
sutartį. Numatoma, kad iki 2012 m. liepos 
mėn. ESM įsigalios ir perims dabartines 
Europos finansinio stabilumo fondo ir 
Europos finansinės padėties stabilizavimo 
priemonės užduotis. Todėl šiame 
reglamente reikėtų atsižvelgti į ESM;

Or. en

Pakeitimas 3

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) 2012 m. sausio 30 d. Europos 
Vadovų Tarybos narių pareiškime 
valstybių ir vyriausybių vadovai paragino 
stiprinti Europos investicijų banko 
paramą infrastruktūrai ir paragino 
Tarybą, Komisiją ir Europos investicijų 
banką apsvarstyti galimybes plėtoti EIB 
paramos ekonomikos augimui veiksmus ir 
pateikti tinkamas rekomendacijas, taip pat 
apsvarstyti galimybes iš ES biudžeto daryti 
įtaką EIB grupės finansavimo 
pajėgumams. Šiuo reglamentu siekiama 
spręsti minėtus su krizės valdymu 
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susijusius uždavinius.

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekiant sumažinti tas problemas, 
paspartinti veiksmų programų ir projektų 
įgyvendinimą ir sustiprinti ekonomikos 
atsigavimą, reikėtų, kad didelių sunkumų 
dėl finansinio stabilumo patiriančių 
valstybių narių, kurioms suteikta finansinė 
parama pagal vieną iš pirmiau nurodytų 
finansinės paramos priemonių, 
vadovaujančiosios institucijos galėtų dalį 
veiksmų programos finansinių išteklių 
skirti rizikos pasidalijimo priemonėms, 
pagal kurias veiksmų programų projektams 
ir atskiriems veiksmams galėtų būti 
teikiamos paskolos ir garantijos, parengti;

(13) siekiant sumažinti tas problemas, 
paspartinti veiksmų programų ir projektų 
įgyvendinimą ir sustiprinti ekonomikos 
atsigavimą, būtina, kad didelių sunkumų 
dėl finansinio stabilumo patiriančios 
valstybės narės, kurioms suteikta finansinė 
parama pagal vieną iš Reglamento (EB) 
Nr. 1083/2006, iš dalies pakeisto 2011 m. 
gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1311/2011, 
kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1083/2006 
nuostatos, susijusios su tam tikromis 
nuostatomis dėl finansų valdymo ir 
skirtomis tam tikroms valstybėms narėms, 
kurios turi didelių finansinio stabilumo 
sunkumų arba kurioms gresia tokie 
sunkumai1, 77 straipsnio 2 dalyje
nurodytų finansinės paramos priemonių, 
galėtų dalį veiksmų programos finansinių 
išteklių skirti rizikos pasidalijimo 
priemonėms, pagal kurias veiksmų 
programų projektams ir atskiriems 
veiksmams galėtų būti teikiamos paskolos 
ir garantijos, parengti;
___________
1 OL L 337, 2011 12 20, p. 5.

Or. en
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) kadangi EIB turi ilgalaikės 
pagrindinio infrastruktūros projektų 
finansuotojo patirties ir yra įsipareigojęs 
padėti atgaivinti ekonomiką, Komisija 
turėtų turėti galimybių su EIB, kaip 
partneriu, nustatyti rizikos valdymo 
priemones. Konkrečios bendradarbiavimo 
sąlygos turėtų būti nustatytos Komisijos ir 
EIB susitarime;

(14) kadangi EIB turi ilgalaikės 
pagrindinio infrastruktūros projektų 
finansuotojo patirties ir yra įsipareigojęs 
padėti atgaivinti ekonomiką, Komisija 
turėtų turėti galimybių, šiuo tikslu su EIB 
sudariusi bendradarbiavimo susitarimą, 
nustatyti rizikos valdymo priemones. 
Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, reikia 
šiame reglamente pateikti pagrindinių ir 
tipiškų tokio bendradarbiavimo susitarimo 
sąlygų pavyzdžių, tačiau dėl ypatingo 
pagal šį reglamentą numatytos rizikos 
pasidalijimo priemonės krizės valdymo 
pobūdžio atskirame bendradarbiavimo 
susitarime, kurį sudarys Komisija ir EIB 
pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos 
reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų 
bendrajam biudžetui taikomo finansinio 
reglamento (toliau − Finansinis 
reglamentas), turėtų būti nustatytos 
konkrečios ir aiškios kiekvieno 
bendradarbiavimo sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) siekiant užtikrinti teisinį aiškumą ir 
tikrumą į šio reglamento 36a straipsnį 
reikėtų įtraukti rizikos pasidalijimo 
priemonės apibrėžtį. Todėl rizikos 
pasidalijimo priemonė turėtų būti taikoma 
paskoloms ir garantijoms bei kitoms 
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finansinėms priemonėms, siekiant 
finansuoti veiksmus, kuriuos bendrai 
finansuoja Europos regioninės plėtros 
fondas arba Sanglaudos fondas ir kurie 
susiję su investicinėmis išlaidomis, kurių 
negalima laikyti tinkamomis išlaidomis 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 
straipsnį arba 2 straipsnio 5 dalyje 
apibrėžtomis viešosiomis išlaidomis pagal 
ES valstybės pagalbos taisykles. Šiuo 
tikslu taip pat būtina nustatyti 
Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 54 
straipsnio 5 dalies išimtį; 

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16b) Komisijai prašymą pasinaudoti 
rizikos pasidalijimo priemone pateikianti 
valstybė narė savo rašytiniame prašyme 
turėtų aiškiai nurodyti, kodėl ji mano 
atitinkanti vieną iš Reglamento (EB) Nr. 
1083/2006 77 straipsnio 2 dalyje nustatytų 
tinkamumo sąlygų, ir prie savo prašymo 
pridėti visą reikalingą informaciją, kurią 
būtina pateikti pagal šį reglamentą 
siekiant įrodyti atitikimą konkrečiai 
tinkamumo sąlygai. Prašymą teikianti 
valstybė narė savo prašyme taip pat turėtų 
nurodyti bendrai iš sanglaudos politikos 
priemonių finansuojamas programas (taip 
pat pateikiant konkretų siūlomų projektų 
ir finansavimo poreikių sąrašą) ir 
nurodyti, kokią dalį 2012 ir 2013 m. 
asignavimų tokioms programoms ji nori 
paimti iš šių programų ir skirti rizikos 
pasidalijimo priemonei. Todėl būtina, jog 
valstybės narės prašymas būtų perduotas 
Komisijai ne vėliau kaip iki 2013 m. 
rugpjūčio 31 d., kad Komisija sprendimą 
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dėl prašymą pateikusios valstybės narės 
dalyvavimo rizikos pasidalijimo 
priemonėje priimtų ne vėliau kaip iki 
2013 m. gruodžio 31 d. Taip pat būtina, 
kad, Komisijai priėmus sprendimą dėl 
valstybės narės prašymo, susijusios iš 
Europos regioninės plėtros fondo ir 
Sanglaudos fondo finansuojamos veiksmų 
programos būtų peržiūrimos ir iš dalies 
keičiamos pagal Reglamento (EB) Nr. 
1083/2006 33 straipsnio 2 dalį;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
16 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16c) atrinkti veiksmai, tinkami pagal 
rizikos pasidalijimo priemonę, turėtų būti 
arba svarbūs projektai, dėl kurių jau 
priimtas Komisijos sprendimas pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 41 
straipsnį, arba kiti projektai, kuriuos 
bendrai finansuoja Europos regioninės 
plėtros fondas arba Sanglaudos fondas ir 
kurie vykdomi pagal vieną ar daugiau jų 
veiksmų programų, tais atvejais, kai šie 
projektai susiduria su lėšų investicinėms 
išlaidoms, kurias turi dengti privatūs 
investuotojai, trūkumu. Galiausiai, 
atrinktais veiksmais taip pat gali būti 
veiksmai, kuriuos įgyvendinant siekiama 
prašymą pateikusios valstybės narės 
nacionalinės strateginės pamatinės 
programos ir Bendrijos strateginių 
sanglaudos gairių tikslų ir kurie dėl savo 
ypatybių prisideda remiant ekonomikos 
augimą ir stiprinant ekonomikos 
atgaivinimą, kai turima lėšų pagal rizikos 
pasidalijimo priemonę;

Or. en
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
16 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16d) prašymą teikianti valstybė narė vis 
dėlto turėtų savo prašyme nurodyti, kiek ji 
turi specialiai jos sanglaudos politikos 
įgyvendinimo reikmėms pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 18 
straipsnio 2 dalį skirtų lėšų, kurios gali 
būti numatytos rizikos pasidalijimo 
priemonės tikslams išimtinai iš ES 
biudžeto įsipareigojimų, kurie turi būti 
vykdomi 2012 ir 2013 m. pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 75 
straipsnio 1 dalį, ir kurios neturėtų viršyti 
10 proc. orientacinių visų prašymą 
teikiančiai valstybei narei 2007−2013 m. 
dėl Europos regioninės plėtros fondo ir 
Sanglaudos fondo skirtų asignavimų, 
kurie buvo patvirtinti pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1083/2006 28 straipsnio 3 dalies 
b punktą. Galiausiai, būtina užtikrinti, 
kad rizikos pasidalijimo priemonei, 
įskaitant valdymo mokesčius ir kitas 
finansuoti tinkamas išlaidas, teikiamas 
Sąjungos finansavimas turėtų būti aiškiai 
ribotas ir neviršyti minėtosios 
maksimalios Sąjungos indėlio į rizikos 
pasidalijimo priemonę sumos ir kad 
Sąjungos bendrajam biudžetui neatsirastų 
papildomų įsipareigojimų. Todėl bet kokią 
pagal nustatytą rizikos pasidalijimo 
priemonę finansuojamiems veiksmams 
būdingą riziką turėtų prisiimti arba 
Europos investicijų bankas, arba 
nacionalinės ar tarptautinės viešojo 
sektoriaus įstaigos, arba viešąsias 
paslaugas teikiantys subjektai, kuriems 
taikoma privatinė teisė, su kuriais 
sudarius bendradarbiavimo susitarimą 
nustatyta rizikos pasidalijimo priemonė. 
Pakartotinai naudoti likusias rizikos 
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pasidalijimo priemonei skirtas sumas 
turėtų būti leidžiama tai pačiai valstybei 
narei, jai paprašius ir taikant tą pačią 
rizikos pasidalijimo priemonę, jei valstybė 
narė toliau atitinka tinkamumo sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
16 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16e) Komisija turėtų patikrinti, ar 
prašymą teikiančios valstybės narės 
pateikta informacija yra teisinga ir tos 
valstybės narės prašymas pagrįstas, ir 
turėtų būti įgaliota per keturis mėnesius 
priimti sprendimą dėl konkrečių valstybės 
narės dalyvavimo rizikos pasidalijimo 
priemonėje sąlygų. Vis dėlto reikėtų 
užtikrinti, kad tinkamais gauti 
finansavimą iš rizikos pasidalijimo 
priemonės turėtų būti laikomi tik tie 
projektai, dėl kurių finansavimo palankų 
sprendimą priėmė, priklausomai nuo
aplinkybių, arba Europos investicijų 
bankas, arba nacionalinės ar tarptautinės 
viešojo sektoriaus įstaigos, arba viešąsias 
paslaugas teikiantys subjektai, kuriems 
taikoma privatinė teisė. Kad būtų 
užtikrintas skaidrumas ir teisinis 
tikrumas, Komisijos sprendimas turėtų 
būti paskelbtas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje;

Or. en
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
16 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16f) siekiant užtikrinti krizės valdymą ir 
dėl; šiame reglamente numatytos rizikos 
pasidalijimo priemonės pobūdžio, taip pat 
dėl precedento neturinčios, tarptautinėms 
rinkoms poveikį darančios krizės ir 
ekonomikos nuosmukio, kuris smarkiai 
pakenkė kelių valstybių narių finansiniam 
stabilumui, dėl kurių reikia imtis skubių 
veiksmų siekiant atremti jų poveikį visai 
ekonomikai, šis reglamentas turėtų 
įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
dienos;

Or. en

Pakeitimas 12

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„1. Fondams skirtas Europos Sąjungos 
biudžetas įgyvendinamas valstybių narių ir 
Komisijos pasidalijamojo valdymo būdu 
pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos 
reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų 
bendrajam biudžetui taikomo finansinio 
reglamento* 53 straipsnio 1 dalies 
b punktą, išskyrus 36 straipsnio 2a dalyje
nurodytas rizikos pasidalijimo priemones ir 
45 straipsnyje nurodytą techninę pagalbą.

„1. Fondams skirtas Europos Sąjungos 
biudžetas įgyvendinamas valstybių narių ir 
Komisijos pasidalijamojo valdymo būdu 
pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos 
reglamento (EB, Euratomas) Nr. 
1605/2002 dėl Europos Bendrijų 
bendrajam biudžetui taikomo finansinio 
reglamento* 53 straipsnio 1 dalies b 
punktą, išskyrus 36a straipsnyje nurodytas 
rizikos pasidalijimo priemones ir 45 
straipsnyje nurodytą techninę pagalbą.

Or. en
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006
36 straipsnio 2a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 36 straipsnyje įterpiama 2a dalis: (2) Įterpiamas šis straipsnis:
„36a straipsnis

Rizikos pasidalijimo priemonė
1. Pagal šį straipsnį rizikos pasidalijimo 
priemonė − finansinė priemonė (paskolos, 
garantijos bei kitos finansinės priemonės), 
kuria garantuojamas visiškas arba dalinis 
apibrėžtos rizikos padengimas, jei 
įmanoma, už sutartą atlygį.

„2a. Valstybės narės, atitinkančios vieną iš 
77 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų, dalį 
finansinių išteklių, nurodytų 19 ir 20 
straipsniuose, gali skirti rizikos 
pasidalijimo priemonei, kurią nustato
Komisija, susitarusi su Europos investicijų 
banku arba su nacionalinėmis ar 
tarptautinėmis viešojo sektoriaus 
įstaigomis arba viešąsias paslaugas 
teikiančiais subjektais, kuriems taikoma 
privatinė teisė, teikdama tinkamas 
garantijas, kaip nurodyta Tarybos 
reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų 
bendrajam biudžetui taikomo finansinio 
reglamento 54 straipsnio 2 dalies c punkte, 
sąlygomis, panašiomis į Europos 
investicijų banko taikomas sąlygas, 
siekiant parūpinti garantijas, paskolas arba 
gauti kitas finansines priemones, teikiamas 
pagal rizikos pasidalijimo priemonę, ir 
skirti joms kapitalą.

2. Valstybės narės, atitinkančios vieną iš 
77 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktuose
nustatytų sąlygų, dalį finansinių išteklių, 
nurodytų 19 ir 20 straipsniuose, gali skirti 
rizikos pasidalijimo priemonei, kuri 
nustatoma pagal bendradarbiavimo 
susitarimą, kurį Komisija sudaro arba su 
Europos investicijų banku, arba su 
nacionalinėmis ar tarptautinėmis viešojo 
sektoriaus įstaigomis, arba viešąsias 
paslaugas teikiančiais subjektais, kuriems 
taikoma privatinė teisė, teikdama tinkamas 
garantijas, kaip nurodyta Tarybos 
reglamento (EB, Euratomas) Nr. 
1605/2002 dėl Europos Bendrijų 
bendrajam biudžetui taikomo finansinio 
reglamento 54 straipsnio 2 dalies c punkte, 
sąlygomis, panašiomis į Europos 
investicijų banko (toliau − pagal sutartį 
įgyvendinanti institucija) taikomas 
sąlygas, siekiant parūpinti garantijas, 
paskolas arba gauti kitas finansines 
priemones, teikiamas pagal rizikos 
pasidalijimo priemonę, ir skirti joms 
kapitalą.

3. 2 dalyje nurodytame bendradarbiavimo 



PR\891964LT.doc 15/21 PE480.899v01-00

LT

susitarime pateikiamos taisyklės, ypač dėl: 
a) bendros Sąjungos įnašo sumos ir jos 
pateikimo tvarkaraščio;
b) patikos sąskaitos sąlygų, kurias nustato 
pagal sutartį įgyvendinanti institucija;
c) tinkamumo naudotis Sąjungos įnašu 
kriterijų, tikslių rizikos pasidalijimo 
detalių (įskaitant sverto koeficientą), 
kurias turi užtikrinti pagal sutartį 
įgyvendinanti institucija, ir garantijų, 
kurias turi suteikti pagal sutartį 
įgyvendinanti institucija;
d) priemonės kainų nustatymo, 
grindžiamo rizikos marža ir visų 
priemonės administracinių išlaidų 
padengimu;
e) pasiūlymų dėl projektų, kuriuos apima 
priemonė, procedūros taikymo ir 
tvirtinimo;
f) priemonės taikymo laikotarpio ir 
ataskaitų teikimo reikalavimų.
Tikslus rizikos pasidalijimas (sverto 
koeficientas), kurio bendradarbiavimo 
susitarime imasi pagal sutartį 
įgyvendinanti institucija, vidutiniškai turi 
būti bent 1,5 karto didesnis už Sąjungos 
įnašą į rizikos pasidalijimo priemonę.
Mokėjimai rizikos pasidalijimo priemonei 
atliekami dalimis pagal rizikos 
pasidalijimo priemonės panaudojimo 
paskoloms ir garantijoms, skirtoms 
konkretiems veiksmams finansuoti, teikti 
grafiką.

Tokia rizikos pasidalijimo priemonė 
taikoma tik paskoloms ir garantijoms bei 
finansinėms priemonėms, kurių reikia 
veiksmų, kuriuos bendrai finansuoja 
Europos regioninės plėtros fondas arba 
Sanglaudos fondas, išlaidoms, kurioms 
netaikomas 56 straipsnis, padengti.

4. Rizikos pasidalijimo priemonė taikoma 
siekiant finansuoti veiksmus, kuriuos 
bendrai finansuoja Europos regioninės 
plėtros fondas arba Sanglaudos fondas ir 
kurie, nukrypstant nuo 54 straipsnio 5 
dalies, susiję su investicinėmis išlaidomis, 
kurių negalima laikyti tinkamomis 
išlaidomis pagal 55 straipsnį arba 2 
straipsnio 5 dalyje apibrėžtomis 
viešosiomis išlaidomis pagal ES valstybės 
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pagalbos taisykles.

Ją taip pat galima taikyti siekiant 
finansuoti veiksmus, kuriuos 
įgyvendinant siekiama prašymą 
pateikusios valstybės narės nacionalinės 
strateginės pamatinės programos ir 
Bendrijos sanglaudos politikos strateginių 
gairių1 tikslų ir siekiama suteikti 
didžiausią pridėtinę vertę Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijai.

Rizikos pasidalijimo priemonę įgyvendina 
Komisija netiesioginio centralizuoto 
valdymo būdu pagal Reglamento (EB, 
Euratomas) Nr. 1605/2002 54 straipsnio 2 
dalį.

5. Rizikos pasidalijimo priemonę 
įgyvendina Komisija netiesioginio 
centralizuoto valdymo būdu pagal 
Reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 54 straipsnį ir 56 straipsnio 
1 dalį. 

Mokėjimai rizikos pasidalijimo priemonei 
atliekami dalimis pagal rizikos 
pasidalijimo priemonės panaudojimo 
paskoloms ir garantijoms, skirtoms 
konkretiems veiksmams finansuoti, teikti 
grafiką.

6. Kriterijus atitinkanti valstybė narė, 
norinti pasinaudoti rizikos pasidalijimo 
priemone, ne vėliau kaip 2013 m. 
rugpjūčio 31 d. pateikia Komisijai rašytinį 
prašymą. Savo prašyme valstybė narė 
pateikia visą informaciją, kuri reikalinga 
siekiant nustatyti:
a) kad ji atitinka 77 straipsnio 2 dalies a, 
b arba c punkte nurodytas sąlygas, 
pateikdama nuorodą į Tarybos sprendimą 
ar kitą teisės aktą, kuriuo patvirtinamas 
šis faktas;
b) programų, kurias bendrai finansuoja 
Europos regioninės plėtros fondas arba 
Sanglaudos fondas, sąrašą ir 2012 ir 
2013 m. asignavimų tokioms programoms 
dalį, kurią ji nori paimti iš šių programų 
siekdama skirti tas sumas rizikos 
pasidalijimo priemonei;
c) pagal 4 dalį siūlomų projektų sąrašą ir 
2012 ir 2013 m. asignavimų tokioms 
programoms dalį, kurią ji nori paimti iš 
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šių programų siekdama skirti tas sumas 
rizikos pasidalijimo priemonei;
d) kiek ji turi specialiai jos sanglaudos 
politikos įgyvendinimo reikmėms pagal 18 
straipsnio 2 dalį skirtų lėšų ir kiek lėšų 
gali būti numatyta rizikos pasidalijimo 
priemonės tikslams išimtinai iš ES 
biudžeto įsipareigojimų, kurie turi būti 
įvykdyti 2012 ir 2013 m. pagal 75 
straipsnio 1 dalį;

Susijusi valstybė narė Komisijai teikia 
prašymą, Komisija įgyvendinimo aktu
priima sprendimą, kuriame apibūdinama 
sistema, skirta garantuoti, kad turima suma 
bus panaudota tik ją iš sanglaudos politikai 
skirtų finansinių išteklių pagal 18 
straipsnio 2 dalį skyrusios valstybės narės 
naudai; sprendime taip pat nustatomos 
tokiai rizikos pasidalijimo priemonei 
taikomos sąlygos. Nustatant sąlygas 
dėmesys atkreipiamas bent į:

7. Komisija, patvirtinusi, jog valstybės 
narės prašymas pagrįstas, per keturis 
mėnesius priima sprendimą, kuriame 
apibūdinama sistema, skirta garantuoti, kad 
turima suma bus panaudota tik ją iš 
sanglaudos politikai skirtų finansinių 
išteklių pagal 18 straipsnio 2 dalį skyrusios 
valstybės narės naudai; sprendime taip pat 
nustatomos konkrečios prašymą 
pateikusios valstybės narės dalyvavimo
rizikos pasidalijimo priemonėje sąlygos. 
Nustatant šias konkrečias sąlygas dėmesys 
atkreipiamas būtent į:

a) atsekamumą ir atsiskaitymo tvarką, 
informaciją apie lėšų panaudojimą, 
stebėsenos ir kontrolės sistemas, ir

a) atsekamumą ir atsiskaitymo tvarką, 
informaciją apie lėšų panaudojimą, 
mokėjimo sąlygas ir stebėsenos ir 
kontrolės sistemas;

b) mokesčių ir kitų administracinių ir 
valdymo sąnaudų struktūrą.

b) mokesčių ir kitų administracinių ir 
valdymo sąnaudų struktūrą;
c) orientacinį finansuoti tinkamų projektų 
sąrašą ir
d) maksimalią Sąjungos indėlio sumą, 
kuri gali būti skirta rizikos pasidalijimo 
priemonei iš turimų valstybės narių 
asignavimų, ir daliniai mokėjimai 
praktiniam įgyvendinimui.

Komisijos sprendimas skelbiamas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Priimdama sprendimą dėl valstybės narės 
prašymo Komisija užtikrina, kad 
finansuoti iš nustatytos rizikos 
pasidalijimo priemonės tinkamais būtų 
pripažinti tik tie projektai, dėl kurių 
finansavimo palankų sprendimą priėmė 
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arba EIB, arba nacionalinės ar 
tarptautinės viešojo sektoriaus įstaigos, 
arba viešąsias paslaugas teikiantys 
subjektai, kuriems taikoma privatinė teisė.
8. Prieš priimant 7 dalyje nurodytą 
Komisijos sprendimą pagal 33 straipsnio 2 
dalį peržiūrimos iš Europos regioninės 
plėtros fondo ir Sanglaudos fondo 
finansuojamos veiksmų programos.

Galiausiai, rizikos pasidalijimo priemonei 
skiriamiems finansiniams ištekliams 
nustatomos griežtos ribos, o Sąjungos 
biudžetui ar susijusiai valstybei narei dėl 
jų nenustatomi neapibrėžtieji 
įsipareigojimai.

9. Galiausiai, rizikos pasidalijimo 
priemonei skiriamiems finansiniams 
ištekliams nustatomos griežtos ribos ir jie 
neviršija 10 proc. orientacinių visų 
prašymą teikiančiai valstybei narei 
2007−2013 m. dėl Europos regioninės 
plėtros fondo ir Sanglaudos fondo skirtų 
asignavimų, kurie buvo patvirtinti pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 28 
straipsnio 3 dalies b punktą. Šio straipsnio 
4 dalies 2 pastraipoje nurodytiems 
projektams skirti finansiniai ištekliai 
neviršija sumų, likusių po 4 dalies 1 
pastraipoje nurodytų veiksmų 
finansavimo. Be bendro Sąjungos įnašo į 
rizikos pasidalijimo priemonę, patvirtintą 
7 dalyje nurodytu sprendimu, dėl
Sąjungos dalyvavimo rizikos pasidalijimo 
priemonėje nei Sąjungos biudžetui, nei
susijusiai valstybei narei neatsiranda jokių 
papildomų nenumatytų įsipareigojimų.

Bet kokia įvykdžius veiksmą, kuriam 
taikoma rizikos pasidalijimo priemonė, 
likusi suma gali būti pakartotinai 
naudojama susijusios valstybės narės 
prašymu ir taikant rizikos pasidalijimo 
priemonę, jei valstybė narė ir toliau atitinka 
vieną iš 77 straipsnio 2 dalyje nustatytų 
sąlygų. Jei valstybė narė nebeatitinka šių 
sąlygų, likusi suma laikoma 
asignuotosiomis pajamomis pagal 
Finansinio reglamento 18 straipsnį. 
Susijusios valstybės narės prašymu 
papildomi įsipareigojimų asignavimai, 
atsirandantys dėl tokių asignuotųjų pajamų, 
pridedami prie tai valstybei narei skiriamų 
kitų metų sanglaudos politikos finansinių 

10. Bet kokia įvykdžius veiksmą, kuriam 
taikoma rizikos pasidalijimo priemonė, 
likusi suma gali būti pakartotinai 
naudojama susijusios valstybės narės 
prašymu ir taikant rizikos pasidalijimo 
priemonę, jei valstybė narė ir toliau atitinka 
vieną iš 77 straipsnio 2 dalies a, b ir c 
punktuose nustatytų sąlygų. Jei valstybė 
narė nebeatitinka nei vienos iš šių sąlygų, 
likusi suma laikoma asignuotosiomis 
pajamomis pagal Finansinio reglamento 18 
straipsnį. Susijusios valstybės narės 
prašymu papildomi įsipareigojimų 
asignavimai, atsirandantys dėl tokių 
asignuotųjų pajamų, pridedami prie tai 
valstybei narei skiriamų kitų metų 
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išteklių.“ sanglaudos politikos finansinių išteklių.“

_______________
1 Žr.: 2006 m. spalio 6 d. Tarybos 
sprendimą dėl Bendrijos sanglaudos 
politikos strateginių gairių, OL L 291, 
2006 10 21, p.11.“

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos pasiūlymo kontekstas ir turinys 
Po ankstesnių dviejų pasiūlymų dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 dalinio keitimo 
reaguodama į dabartinę ekonomikos ir finansų krizę Komisija teikia trečią pasiūlymą dėl 
dalinio keitimo, kuriame nustatomos nuostatos dėl rizikos pasidalijimo priemonės sukūrimo.

2011 m. liepos 21 d. euro zonos valstybių ir vyriausybių vadovai paprašė Komisiją ir EIB 
sustiprinti paskolų programų ir Sąjungos fondų sąveiką tose valstybėse narėse, kurioms 
pakeitimų įsigaliojimo metu teikiama ar Tarptautinio valiutos fondo parama. Šiuo metu 
minėtoji parama teikiama šioms valstybėms narėms: Airijai, Graikijai, Portugalijai ir 
Rumunijai.

Taikant priemonę ketinama šalinti rimtas kliūtis, su kuriomis susiduria kai kurios valstybės 
narės, ypač Graikija, siekdamos gauti privačių lėšų, reikalingų įgyvendinant infrastruktūros ir 
produktyvių investicijų projektus, kurie gali būti tik iš dalies finansuojami valstybinėmis 
lėšomis.
Ypač tai pasakytina apie infrastruktūros projektus, kuriuos įgyvendinant gaunamos grynosios 
pajamos (pvz., mokami keliai ar kiti infrastruktūros objektai, už kurių naudojimą iš naudotojų 
imami mokesčiai) ir kurių išlaidų negalima padengti iš pagal sanglaudos politiką teikiamo 
finansavimo. Taip pat yra ir dėl produktyvių investicijų, kurioms finansuoti skiriama 
maksimaliai leistina valstybės pagalba ribojama pagal valstybės pagalbos taisykles. Komisijos 
pasiūlymas susijęs tik su pajamas duodančiais projektais, kadangi išlaidos investicijoms, 
kurios yra dengiamos pajamomis, nėra pripažįstamos tinkamomis bendram ES finansavimui. 
Labiausiai nuo finansų ir ekonomikos krizės nukentėjusiose valstybėse narėse, ypač 
Graikijoje, kilo pavojus, jog kai kurie strateginiai projektai, kurie buvo atrinkti bendram 
finansavimui pagal sanglaudos politikos programas, nebus įgyvendinti, nes privataus 
sektoriaus investuotojai ir bankai arba neturi pakankamo likvidumo, kad skolintų projektams 
ir projektų vystytojams, arba nebenori prisiimti investavimo esamomis sąlygomis rizikos.

Siūloma priemonė yra įprastos sistemos, kurioje įgyvendinama sanglaudos politika, išimtis, 
kurią pateisina tik išskirtinės, dėl krizės atsiradusios aplinkybės. Todėl šia priemone siekiama 
padengti dalį rizikos, susijusios su skolinimu bankams ar projektų vystytojams valstybėse 
narėse, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms gresia tokie sunkumai, 
siekiant išsaugoti privačių investuotojų dalyvavimą ir įveikti svarbias kliūtis, su kuriomis 
susiduriama įgyvendinant sanglaudos politikos programas.

Pagal šį pasiūlymą rizikos pasidalijimo priemonei įgyvendinti turėtų būti leidžiama dalį tų 
valstybių narių turimų finansinių išteklių grąžinti Komisijai. Taip būtų siekiama kapitalo 
įnašais padengti numatytus ir nenumatytus nuostolius dėl paskolų ir garantijų, kurios būtų 
teikiamos sudarius rizikos pasidalijimo partnerystę su Europos investicijų banku ir (arba) 
kitomis finansų įstaigomis, vykdančiomis viešąją politiką ir norinčiomis toliau skolinti 
projektų rėmėjams ir bankams, kad projektams, įgyvendinamiems struktūrinių fondų ir 
Sanglaudos fondo lėšomis, būtų skiriama privačiojo finansavimo dalis. Taigi bendrieji 
asignavimai sanglaudos politikai 2007–2013 m. laikotarpiui nebūtų keičiami. Siūlomos 
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priemonės būtų laikinos ir jų taikymas būtų nutraukiamas valstybei narei nustojus naudotis 
finansinės paramos priemone. Rizikos pasidalijimo priemonę įgyvendina Komisija 
netiesioginio centralizuoto valdymo būdu pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 
54 straipsnio 2 dalį. 

Pranešėjos pastabos

Pranešėja teigiamai vertina šį pasiūlymą ir pažymi, kad siekiama užtikrinti bendrai Europos 
regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo finansuojamų programų įgyvendinimo tęstinumą 
siekiant finansinę paramą gaunančių valstybių narių ekonomikos atgaivinimo. 
Pranešėja mano, kad kai kurios pasiūlymo dalys galėtų būti aiškesnės, ir pateikia pakeitimus, 
kuriais siekiama užtikrinti didesnį teksto aiškumą, pridėti rizikos pasidalijimo priemonės 
apibrėžtį (atitinkančią neseniai pateiktą kompromisinį pasiūlymą dėl Finansinio reglamento 
teksto) kartu su išsamiu procedūros, taikytinos nustatant ir įgyvendinant rizikos pasidalijimo 
priemonę remiantis teisiniais esamų rizikos pasidalijimo priemonių kitose Sąjungos politikos 
srityse pavyzdžiais, aprašymu. Be to, pranešėja siūlo siekiant geresnio teisės akto projekto 
verčiau įterpti naują 36a straipsnį bei šį straipsnį suskirstyti dalimis ir pastraipomis.
Pranešėja siūlo pakeitimus, kuriuose patikslinamos rizikos pasidalijimo priemonės viršutinės 
biudžeto ribos ir pakartojama, jog Sąjungos biudžetui ar susijusiai valstybei narei be rizikos 
pasidalijimo priemonei skirtų finansinių įsipareigojimų neatsirastų jokių nenumatytų 
įsipareigojimų. 
Kad būtų užtikrinta, jog tik ekonomiškai perspektyviems pajamų duodantiems projektams 
būtų taikoma ši priemonė, pranešėja patikslina, kad tinkamais gauti finansavimą pagal rizikos 
pasidalijimo priemonę laikomi tik tie projektai, dėl kurių finansavimo palankų sprendimą 
priėmė EIB ar panašios institucijos. Panašiai siekiant pabrėžti, jog iš Sąjungos biudžeto 
nepadengiama visa rizika, o ja pasidalijama su EIB ar panašiomis institucijomis, tikslus 
rizikos pasidalijimas (sverto koeficientas) vidutiniškai turi būti bent 1,5 karto didesnis už 
Sąjungos įnašą į rizikos pasidalijimo priemonę.
Pagal rizikos pasidalijimo priemonę finansuoti tinkamų projektų apimties klausimu pranešėja 
pateikia pakeitimus, pagal kuriuos į susijusių valstybių narių veiksmų programas jau 
įtrauktiems pajamų duodantiems ir valstybės paramą gaunantiems projektams būtų suteikiama
lengvatinė prieiga, tačiau nebūtų atmetami ir kiti projektai, kuriuos įgyvendinant padedama 
siekti prašymą pateikusios valstybės narės nacionalinės strateginės pamatinės programos ir 
Bendrijos strateginių sanglaudos gairių tikslų ir kurie gali prisidėti prie susijusios valstybės 
narės ekonomikos atgaivinimo.


