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PR_COD_1amCom

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. Žymėjimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto dalis, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Tokiems pasiūlytiems taisymams reikalingas atitinkamų skyrių sutikimas.

Su galiojančiu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, 
susijusio pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose 
atitinkamai nurodomas galiojantis teisės aktas ir keičiama šio teisės akto 
nuostata. Perimtos galiojančio 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 arba kurioms tokie sunkumai gresia, ir dėl 
įsipareigojimų panaikinimo taisyklių tam tikroms valstybėms narėms iš dalies keičiamas 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006
(COM(2013)0301 – C7-0143/2013 – 2013/0156(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2013) 0301),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 177 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0143/2013),

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

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto, Biudžeto 
kontrolės komiteto, Transporto ir turizmo komiteto ir Žuvininkystės komiteto nuomones 
(A7-0000/2013),

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.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
Antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikrų 
finansų valdymo nuostatų, taikytinų tam 
tikroms valstybėms narėms, kurios turi 
didelių finansinio stabilumo sunkumų arba 
kurioms tokie sunkumai gresia, ir dėl 
įsipareigojimų panaikinimo taisyklių tam 
tikroms valstybėms narėms iš dalies 
keičiamas Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1083/2006

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikrų 
finansų valdymo nuostatų, taikytinų tam 
tikroms valstybėms narėms, kurios turi 
didelių finansinio stabilumo sunkumų arba 
kurioms tokie sunkumai gresia, ir dėl 
įsipareigojimų panaikinimo taisyklių iš 
dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1083/2006

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Reglamentu (ES) Nr.... [Bendrųjų 
nuostatų reglamentu] nustatoma 
asignavimų valstybėms narėms viršutinė 
riba – 110 proc. jų realiosios vertės 2007–
2013 m. laikotarpiu. Valstybes nares, 
kurioms bus taikomas didžiausios sumos 
nustatymas, dar reikia apsaugoti nuo 
automatinio įsipareigojimų skirti 
asignavimus panaikinimo 2007–2013 m. 
laikotarpiu pavojaus;

(6) Reglamentu (ES) Nr.... [Bendrųjų 
nuostatų reglamentu] nustatoma 
asignavimų valstybėms narėms viršutinė 
riba – 110 proc. jų realiosios vertės 2007–
2013 m. laikotarpiu. Dviem valstybėms 
narėms, kurioms bus taikomas didžiausios
sumos nustatymas, tai turės didelį poveikį. 
Todėl reikia užtikrinti tolesnę apsaugą nuo 
automatinio įsipareigojimų skirti 
asignavimus panaikinimo 2007–2013 m. 
laikotarpiu pavojaus;

Or. en

Pagrindimas

Vadinamasis „dvigubas apribojimas“ bus taikomas dviem valstybėms narėms: Slovakijai ir 
Rumunijai.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Europos Vadovų Taryba savo 
2013 m. vasario 7‒ 8 d. išvadose nurodė, 
kad visoms programoms bus taikoma 
įsipareigojimų panaikinimo procedūra, 
grindžiama tuo, kad įsipareigojimas 
panaikinamas, jeigu su įsipareigojimu 
susijusios sumos nepadengiamos 
naudojantis išankstiniu finansavimu arba 
nenurodomos mokėjimo prašyme per N+3 
laikotarpį;

Or. en

Pagrindimas

2013 m. vasario 7‒ 8 d. Europos Vadovų Tarybos išvadų 87 dalyje ne tik nurodoma, kad 
reikėtų padėti dviem valstybėms, kurioms bus taikomas dvigubas apribojimas (Rumunijai ir 
Slovakijai), surasti praktinį sprendimą, kaip sumažinti su 2007–2013 m. laikotarpiui 
numatytomis lėšomis susijusių įsipareigojimų automatinio panaikinimo riziką, bet visų pirma 
nustatyta, kad pagal kitą ES daugiametę finansinę programą, kuri galios nuo 2014 m., visų 
valstybių narių visoms programoms bus taikoma n+3 įsipareigojimų panaikinimo procedūra.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) 2013 m. vasario 8 d. išvadose Europos 
Taryba paragino Komisiją ieškoti praktinių 
sprendimų, kad būtų galima sumažinti 
automatinio fondų įsipareigojimo iš 2007–
20013 m. nacionalinio programos biudžeto 
skirti lėšas Rumunijai ir Slovakijai 
panaikinimo pavojų, įskaitant Reglamento 
(EB) Nr. 1083/2006 dalinį pakeitimą;

(7) 2013 m. vasario 8 d. išvadose Europos 
Vadovų Taryba taip pat paragino Komisiją 
ieškoti praktinių sprendimų, kad būtų 
galima sumažinti automatinio fondų 
įsipareigojimo iš 2007–2013 m.
nacionalinio programos biudžeto skirti 
lėšas Rumunijai ir Slovakijai panaikinimo 
pavojų, įskaitant Reglamento (EB) 
Nr. 1083/2006 dalinį pakeitimą;
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Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Europos Taryba taip pat pabrėžė 
būtinybę užtikrinti visose išlaidų 
kategorijose numatytų mokėjimų tinkamą 
valdymą ir struktūrą, kad būtų galima 
mažinti neįvykdytų biudžeto 
įsipareigojimų, visų pirma visose išlaidų 
kategorijose taikant automatinio 
įsipareigojimų panaikinimo taisykles. Taigi
įsipareigojimų panaikinimo taisyklių 
nuostatos valstybėms narėms, kurioms 
taikoma Reglamente (ES) Nr..../... 
[Bendrųjų nuostatų reglamentas] 
nustatyta didžiausia suma, turėtų būti 
suderintos atsižvelgiant į tos sumos 
poveikį neįvykdytiems biudžeto 
įsipareigojimams;

(8) Europos Vadovų Taryba taip pat 
pabrėžė būtinybę užtikrinti visose išlaidų 
kategorijose numatytų mokėjimų tinkamą 
valdymą ir struktūrą, kad būtų galima 
mažinti neįvykdytų biudžeto 
įsipareigojimų, visų pirma visose išlaidų 
kategorijose taikant automatinio 
įsipareigojimų panaikinimo taisykles. 
Įsipareigojimų panaikinimo taisyklių 
nuostatos valstybėms narėms turėtų būti 
suderintos atsižvelgiant į 2013 m. vasario 
7‒ 8 d. Europos Vadovų Tarybos išvadų 
87 dalį;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad Europos Vadovų Taryba pratęsė įsipareigojimų panaikinimo taisyklės 
taikymą po 2014 m. ir vėliau, pranešėjas siūlo susisteminti taisyklę ir taikyti ją nuo 2011 m. 
visoms valstybėms narėms. Tai susiję su Komisijos pasiūlymo dėl mokėjimų asignavimų 
padidinimo pirma dalimi, kurios tikslas – susisteminti taisyklę ir sudaryti sąlygas bet kuriai 
valstybei, kuriai taikoma Europos koregavimo programa, neriboti padidintos bendro 
finansavimo normos.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) automatinio 2011–2012 m. biudžeto 
įsipareigojimų panaikinimo apskaičiavimo 

(9) automatinio 2011, 2012 ir 2013 m. 
biudžeto įsipareigojimų panaikinimo 



PR\941491LT.doc 9/16 PE514.735v01-00

LT

terminą reikia nukelti metais vėliau, tačiau 
2012 m. biudžeto įsipareigojimai, 
neįvykdyti iki 2015 m. gruodžio 31 d., turi 
būti pagrįsti iki 2015 m. gruodžio 31 d. 
Tai padės geriau įsisavinti finansavimą, 
skirtą valstybių narių, kurių būsimiems 
sanglaudos politikos asignavimams 
taikoma didžiausia suma negali viršyti 
110 proc. jos realios vertės 2007–2013 m. 
laikotarpiu, veiksmų programoms. Šis 
lankstumas būtinas, norint išjudinti lėtesnį 
negu tikėtasi programų įgyvendinimą 
būtent šiose valstybėse narėse;

apskaičiavimo terminą reikia nukelti 
metais vėliau. Tai padės geriau įsisavinti 
finansavimą, skirtą valstybių narių veiksmų 
programoms. Šis lankstumas būtinas, 
norint išjudinti lėtesnį negu tikėtasi 
programų įgyvendinimą kai kuriose
valstybėse narėse;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad Europos Vadovų Taryba pratęsė įsipareigojimų panaikinimo taisyklės 
taikymą po 2014 m. ir vėliau, pranešėjas siūlo susisteminti taisyklę ir taikyti ją nuo 2011 m. 
visoms valstybėms narėms. Tai susiję su Komisijos pasiūlymo dėl mokėjimų asignavimų 
padidinimo pirma dalimi, kurios tikslas – susisteminti taisyklę ir sudaryti sąlygas bet kuriai 
valstybei, kuriai taikoma Europos koregavimo programa, neriboti padidintos bendro 
finansavimo normos iki programavimo laikotarpio pabaigos.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio -1 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006
62 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a). 62 straipsnio 1 dalies e punktas iš 
dalies keičiamas taip:
„(e) ne vėliau kaip iki 2018 m. kovo 31 d.
pateikti Komisijai deklaraciją dėl 
užbaigimo, kurioje būtų įvertintas 
paraiškos galutiniam likučiui apmokėti 
pagrįstumas ir galutinėje išlaidų 
ataskaitoje nurodytų sandorių, kuriais ji 
pagrįsta, teisėtumas ir reguliarumas; 
deklaracija patvirtinama galutine 
kontrolės ataskaita.“



PE514.735v01-00 10/16 PR\941491LT.doc

LT

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į pranešėjo pasiūlymą pratęsti automatinio įsipareigojimų panaikinimo 
laikotarpį vieniems metams, deklaracija dėl užbaigimo turėtų būti siunčiama Komisijai iki 
2018 m. kovo 31 d.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio -1 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006
67 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1b). 67 straipsnio 1 dalis iš dalies 
keičiama taip:
„1. Pirmą kartą 2008 m. ir iki kiekvienų 
metų birželio 30 d. vadovaujanti 
institucija išsiunčia Komisijai metinę 
ataskaitą, o iki 2018 m. kovo 31 d.
galutinę ataskaitą dėl veiksmų 
programos įgyvendinimo.“

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į pranešėjo pasiūlymą pratęsti automatinio įsipareigojimų panaikinimo 
laikotarpį vieniems metams, metinė ataskaita turėtų būti siunčiama Komisijai iki 2018 m. 
kovo 31 d.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punkto įžanginis sakinys ir a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006
77 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) 77 straipsnio 6 dalis išbraukiama. 1) 77 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a) 6 dalis išbraukiama.
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Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punkto b papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006
77 a straipsnio 11 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Įterpiama ši 11a dalis:
„11a. Nukrypstant nuo 10 dalies ir 
siekiant užtikrinti patikimą programos 
užbaigimą, Sąjungos įnašas, atliekant 
galutinio likučio mokėjimus, neturi 
nukrypti prioriteto lygiu daugiau kaip 
10 proc. nuo maksimalios iš fondų 
skiriamos paramos sumos, kaip nustatyta 
paskutinio Komisijos patvirtinto 
sprendimo finansavimo plane. Nuokrypis 
prioriteto lygiu neturi įtakos maksimaliai 
paramos sumai programos lygmeniu.“

Or. en

Pagrindimas

Kad būtų išvengta didelių programų pakeitimų programavimo laikotarpio pabaigoje ir būtų 
sudarytos sąlygos veiksmingai įsisavinti lėšas, siūloma nustatyti 10 proc. lankstumą tarp 
prioritetų (kaip buvo nustatyta 2000–2006 m. laikotarpiu).

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006
89 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginis sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 89 straipsnio 1 dalies a punktas iš 
dalies keičiamas taip:
„a) iki 2018 m. kovo 31 d. valstybė narė 
nusiunčia mokėjimo paraišką, kurioje 
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pateikiami šie dokumentai:“

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į pranešėjo pasiūlymą pratęsti automatinio įsipareigojimų panaikinimo 
laikotarpį vieniems metams, galutinis likutis turėtų būti išmokamas, jeigu valstybė narė 
nusiunčia mokėjimo paraišką iki 2018 m. gegužės 31 d.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006
93 straipsnio 2b dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„2b. Nukrypstant nuo 1 dalies pirmos 
pastraipos ir 2 dalies nuostatų, valstybėms 
narėms, kurių būsimiems sanglaudos 
politikos asignavimams taikoma 
didžiausia suma negali viršyti 110 proc. jų 
realios vertės 2007–2013 m. laikotarpiu, 1 
dalyje nurodytas terminas yra trečių metų 
gruodžio 31 d., skaičiuojant nuo metinio 
biudžetinio įsipareigojimo, prisiimto nuo 
2007 m. iki 2012 m. pagal jų veiksmų 
programas, metų.“

„2b. Nukrypstant nuo 1 dalies pirmos
pastraipos ir 2 dalies nuostatų, 1 dalyje 
nurodytas terminas yra trečių metų 
gruodžio 31 d., skaičiuojant nuo metinio 
biudžetinio įsipareigojimo, prisiimto nuo 
2011 m. iki 2013 m. pagal jų veiksmų 
programas, metų.“

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad Europos Vadovų Taryba pratęsė įsipareigojimų panaikinimo taisyklės 
taikymą po 2014 m. ir vėliau, pranešėjas siūlo susisteminti taisyklę ir taikyti ją nuo 2011 m. 
visoms valstybėms narėms. Tai susiję su Komisijos pasiūlymo dėl mokėjimų asignavimų 
padidinimo pirma dalimi, kurios tikslas – susisteminti taisyklę ir sudaryti sąlygas bet kuriai 
valstybei, kuriai taikoma Europos koregavimo programa, pasinaudoti padidinta bendro 
finansavimo norma iki programavimo laikotarpio pabaigos. Nustačius ilgesnius laikotarpius 
bus pagerintas lėšų įsisavinimas valstybėse narėse (kaip nurodo Komisija 9 
konstatuojamojoje dalyje) ir sudarytos sąlygos kokybiškų projektų atrankai. Be to, tai bus 
sprendimas, kuris padės valstybėms narėms veiksmingiau valdyti krizės poveikį. Dėl šio 
pakeitimo bendra to laikotarpio finansinių išmokų iš fondų suma valstybėms narėms 
nepasikeis, o bendra įsipareigojimų asignavimų suma nepakis dėl pasiūlymo vieniems metams 
pratęsti automatiško įsipareigojimų panaikinimo laikotarpį poveikio biudžetui.
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006
93 straipsnio 3 dalies 1a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 3 dalyje pridedama ši pastraipa: Išbraukta.
„Pirmosios pastraipos nuostatos 
netaikomos 93 straipsnio 2 dalies b 
punkte nustatytam terminui dėl toje dalyje 
minimos valstybės narės 2012 m. biudžeto 
įsipareigojimų.“

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas
Europos Komisija, reaguodama į krizę, nutarė iš dalies pakeisti Reglamentą Nr. 1083/2006. 
Šiuo iš dalies pakeistu reglamentu siekiama:

 pratęsti laikotarpį, per kurį būtų padidintas bendras finansavimas valstybėms narėms, 
kurios patiria didelių finansinio stabilumo sunkumų. Valstybės narės, kurioms taikoma 
koregavimo programa ir kurios gauna finansinę paramą, ateityje galės gauti didesnes 
išmokas jų naudojimosi paramos priemonėmis laikotarpiu, nekeičiant jų bendrų pagal 
sanglaudos politiką 2007–2013 m. laikotarpiui skirtų asignavimų;

 taikyti Europos Vadovų Tarybos politinį susitarimą nuo 2013 m. vasario 7–8 d., t. y. 
įgyvendinti Tarybos išvadų 87 dalį. Komisijos pasiūlymu siekiama įdiegti sistemą, 
pagal kurią dviem valstybėms narėms ‒  Rumunijai ir Slovakijai ‒  būtų taikoma 
išimtis dėl n+3  įsipareigojimų panaikinimo taisyklės 2011 ir 2012 m.

Komisijos teigimu, bendra to laikotarpio finansinių išmokų iš fondų suma minėtoms šalims ir 
susijusios programos nepasikeis, ir nereikia atlikti jokių pakeitimų dėl didžiausių iš 
struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo skiriamo finansavimo sumų.

Priimant sprendimą dėl šio pasiūlymo dėl reglamento turi būti taikoma įprasta teisėkūros 
procedūra1, o galutinis susitarimas priklausys nuo Europos Parlamento, Tarybos ir Europos 
Komisijos derybų. Tai susiję su daugiametės finansinės programos ir bendrųjų nuostatų 
reglamentų (BNR) patvirtinimu.

Pranešėjo pasiūlymas
Pranešėjas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą ir iš esmės sutinka su būtinybe padėti 
valstybėms, visų pirma krizės ir griežtų biudžeto apribojimų laikotarpiu. 

1) Pasiūlymas padidinti bendrą finansavimo normą tam tikroms valstybėms narėms
Pasiūlyme dėl papildomų išmokų bendro finansavimo norma padidinama dešimčia 
procentinių punktų. Ji turėtų būti taikoma programų prioritetinėms kryptims pagal minėtu 
laikotarpiu pateiktas naujai patvirtintas išlaidas, ir skirta toms valstybėms narėms, kurios 
labiausiai nukentėjo nuo krizės ir kurioms taikoma koregavimo programa. Ši norma buvo 
įvesta iš dalies pakeičiant Reglamentą Nr. 1083/2006 nuo 2011 m. ir turėjo būti taikoma tik 
paraiškoms, pateiktoms iki 2013 m. pabaigos. Tačiau, kadangi kai kurios valstybės narės vis 
dar patiria didelių finansinio stabilumo sunkumų, Komisija pasiūlė, kad padidintos bendro 
finansavimo normos taikymas neturėtų baigtis 2013 m. gruodžio 31 d. pabaigoje. Pranešėjas 
palankiai vertina tokį pasiūlymą, nes jame vertinama būsima padėtis, kaip susitarta BNR.

2) Pasiūlymas sumažinti Rumunijai ir Slovakijai skiriamų lėšų automatinio 
įsipareigojimų panaikinimo pavojų
Pasiūlymas sumažinti automatinio įsipareigojimų iš 2007–2013 m. biudžeto skirti lėšas 
Rumunijai ir Slovakijai panaikinimo pavojų yra suprantamas, nes šios dvi valstybės patirs 
apribojimus 2014–2020 m. asignavimams, kurių viršutinė riba ‒  110 proc. asignavimų vertės 

                                               
1 Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) ... straipsnis.
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2007–2013 m. laikotarpiu, kaip vasario mėn. nustatė Europos Vadovų Taryba.
Tačiau Europos Parlamentas ir Regioninės plėtros komitetas visada skatino siekti susitarimo, 
kuris būtų grindžiamas principais ir sisteminiais sprendimais. Europos Vadovų Taryba jau 
nusprendė dėl tokio sisteminio sprendimo, įvesdamas n+3 įsipareigojimų panaikinimo 
taisyklę 2014–2020 m. daugiametei finansinei programai. Tai reiškia, be kita ko, visuotinį 
pripažinimą, kad būtina pratęsti įsipareigojimų panaikinimo taisyklės taikymą ir suteikti 
valstybėms narėms daugiau laiko pasirengti patikimiems ir kokybiškiems projektams. 
Kadangi keičiasi bendra sanglaudos politikos po 2013 m. kryptis susitelkiant į veiklos 
rezultatus ir veiksmingumą nukreiptą sistemą, pranešėjas siūlo suvienodinti įsipareigojimų 
panaikinimo taisyklę likusiu dabartiniu programavimo laikotarpiu ir būsimuoju laikotarpiu. 
Toks lankstumas galėtų paspartinti programų įgyvendinimą sunkiu laikotarpiu ir padėtų 
pagerinti lėšų, kurias įsipareigota skirti veiksmų programoms, įsisavinimą laikotarpio 
pabaigoje. Tai sudarytų sąlygas visoms valstybėms narėms pateikti su 2011 m. 
įsipareigojimais susijusių išlaidų kompensavimo paraiškas iki 2014 m. pabaigos, su 2012 m. 
įsipareigojimais susijusių išlaidų kompensavimo paraiškas – iki 2015 m. pabaigos ir su 
2013 m. įsipareigojimais susijusių išlaidų kompensavimo paraiškas – iki 2016 m. pabaigos. 
Dėl to sumažėtų su 2011 m., 2012 m. ir 2013 m. lėšomis susijusių įsipareigojimų automatinio 
panaikinimo pavojus ir būtų sukurtas sklandus pereinamasis mechanizmas prieš prasidedant 
kitam programavimo laikotarpiui. 
Kitu pasiūlymu paspartinti mokėjimus valstybėms narėms siekiama daugiau lankstumo 
įgyvendinant programas. Kad būtų išvengta daugelio programų pakeitimų programavimo 
laikotarpio pabaigoje ir būtų sudarytos sąlygos veiksmingai įsisavinti lėšas, pranešėjas siūlo 
nustatyti 10 proc. lankstumą tarp prioritetų ir (arba) prioritetinių krypčių (kaip buvo nustatyta 
2000–2006 m. programavimo laikotarpiu). Jis pritaria šiai nuostatai, nes būtų nustatytas 
lankstesnis požiūris į veiksmų programų pakeitimus negu pagal dabartines gaires dėl jų 
užbaigimo. 

Baigiamasis paaiškinimas
Pasiūlymu būtų suvienodintos dabartinio ir būsimo programavimo laikotarpių sąlygos ir 
padedama šalims veiksmingiau panaudoti lėšas. Valstybėse narėse būtina įgyvendinti 
projektus ir naudoti išteklius jų augimui ir konkurencingumui skatinti. 
Dėl ilgos finansų ir ekonomikos krizės atsirado ekonominių nuostolių ir sąstingis, taip pat tai 
turėjo daug neigiamų padarinių. Valstybės narės turėjo vykdyti griežtą biudžeto politiką ir 
fiskalinio konsolidavimo politiką, todėl sulėtėjo investavimo veikla viešajame ir privačiajame 
sektoriuose. Akivaizdu, kad įgyvendinant investicijų ir vystymosi politiką susidurta su 
sunkesnėmis sąlygomis negu buvo manoma prieš krizę. Atsižvelgiant į precedento neturinčios 
krizės poveikį, būtina palengvinti Sąjungos finansavimo valdymą, padėti paspartinti 
investicijas valstybėse narėse ir regionuose, taip pat pagerinti galimybes gauti finansavimą 
šalims.

Sklandaus perėjimo iš dabartinio į būsimą programavimo laikotarpį užtikrinimas ‒  tai kitas 
pasiūlymu teikiamos papildomos naudos aspektas. Taip sumažėtų paraiškų dėl neapmokėtų 
mokėjimų skaičius ir būtų išvengta poreikio veikti pernelyg greitai bei priimti sprendimus 
patiriant spaudimą. 

Šiuo metu veikianti įsipareigojimų panaikinimo sistema, visų pirma atsižvelgiant į derybų dėl 
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kitos daugiametės finansinės programos padėtį, yra nepastovi. Siūlomu pakeitimu būtų 
užtikrintas didesnis investicijų ir vystymosi politikos sričių sklandumas, tęstinumas ir 
nuspėjamumas.


