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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 pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose 
 

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 

Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 

tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje. 

 

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 

atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 

esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 

pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 

teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.  

 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma 

 

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 

nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 

nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 

nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.  

Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 

siekdamos parengti galutinį tekstą. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2015 m. liepos 13 d. 

Tarybos reglamentas (ES) 2015/1588 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 

108 straipsnių taikymo kai kurioms horizontalios valstybės pagalbos rūšims 

(COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE)) 

(Konsultavimosi procedūra) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2018)0398), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 109 straipsnį, pagal kurį 

Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0316/2018), 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0315/2018), 

1. pritaria Komisijos pasiūlymui; 

2. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 

Parlamentas; 

3. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti 

Parlamento patvirtintą tekstą; 

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Taryba ir Komisijai.  
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AIŠKINAMOJI DALIS 

 

Nors ES lėšų, tiesiogiai išmokėtų galutiniams naudos gavėjams (valstybės ištekliai), teisinis 

statusas ir per nacionalines valdžios institucijas (valstybės ištekliai) mokamų ES lėšų teisinis 

statusas skiriasi, nacionalinės arba regioninės valdžios institucijos dažnai nepakankamai 

įvertina tai, kad ES lėšoms nėra automatiškai netaikomos valstybės pagalbos taisyklės ir šios 

lėšos nėra automatiškai laikomos valstybės pagalba. Painiava kyla daugiausia dėl to, kad ES 

lėšos patenka į SESV 107 straipsnio 1 dalies taikymo sritį tik tuo atveju, jei jas kontroliuoja 

valdžios institucijos. 

 

Pranešėjas pritaria Europos Komisijos iniciatyvoms pagerinti ES finansavimo programų ir 

valstybės pagalbos taisyklių sąveiką. Siūlomu ES valstybės pagalbos priemonių reglamento 

pakeitimu1 prisidedama prie šio tikslo, nes jis padės Komisijai atlikti tikslinius Bendrojo 

bendrosios išimties reglamento (BBIR)2 pakeitimus, kad nacionaliniu lygmeniu valdomi 

fondai ir centralizuotai valdomi ES fondai galėtų būti derinami kuo sklandžiau ir neiškraipant 

konkurencijos bendrojoje rinkoje. 

 

Komisijos pasiūlymas įtraukti dvi naujas kategorijas į Įgaliojimus suteikiantį reglamentą 

(nacionaliniai fondai kartu su centralizuotai valdomomis ES lėšomis ir ES Europos teritorinio 

bendradarbiavimo programų projektai), kuriuo siekiama iš dalies pakeisti BBIR, prisidės prie 

administracinio supaprastinimo. Tikslinga, kad papildomi patikrinimai pagal valstybės 

pagalbos taisykles nebūtų taikomi Komisijos pagal kitas taisykles (be kita ko, siekiant 

išvengti konkurencijos iškraipymo bendrojoje rinkoje) patvirtintiems projektams ir 

finansavimui.  

 

Todėl pranešėjas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą ir siūlo jį priimti pagal Parlamento 

darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnį taikant supaprastintą procedūrą. 

 

                                                 
1 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/1588 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 

108 straipsnių taikymo kai kurioms horizontalios valstybės pagalbos rūšims, OL L 248/1, 2015 9 24. 
2 2014 m. liepos 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 651/2008, skelbiantis tam tikrų rūšių pagalbą suderinama 

su bendrąja rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas), OL L 

187/1 2014 6 26. 
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ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA 

Pavadinimas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymas 

kai kurioms horizontalios valstybės pagalbos rūšims 
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