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Priemonė, teikianti vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių narių 

mokėjimų balansams * 

2009 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl 

Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 332/2002 dėl priemonės, 

teikiančios vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų balansams, 

sukūrimo (COM(2009)0169 – C6-0134/2009 – 2009/0053(CNS)) 

(Konsultavimosi procedūra) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2009)0169), 

– atsižvelgdamas į EB sutarties 308 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl 

konsultacijos (C6-0134/2009), 

– atsižvelgdamas į 2002 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 332/2002 dėl 

priemonės, teikiančios vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų 

balansams, sukūrimo1 ir į 2001 m. rugsėjo 6 d. Parlamento poziciją dėl pasiūlymo dėl 

Tarybos reglamento dėl priemonės, teikiančios vidutinės trukmės finansinę pagalbą 

valstybių narių mokėjimų balansams, sukūrimo2, 

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. lapkričio 20 d. poziciją3 dėl pasiūlymo dėl Tarybos 

reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 332/2002, ir į tos pačios dienos 

savo rezoliuciją dėl priemonės, teikiančios vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių 

narių mokėjimų balansams, sukūrimo4, 

– atsižvelgdamas į Europos centrinio banko 2009 m. balandžio 20 d. nuomonę dėl 

pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 332/2002 

dėl priemonės, teikiančios vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų 

balansams, sukūrimo, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 ir 134 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A6-0268/2009), 

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais; 

2. ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo 

pasiūlymą; 

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

Parlamentas; 

                                                 
1  OL L 53, 2002 2 23, p. 1. 
2  OL C 72 E, 2002 3 21, p. 312. 
3  Priimti tekstai, P6_TA(2008)0560. 
4  Priimti tekstai, P6_TA(2008)0562. 



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

pasiūlymą; 

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 

vyriausybėms. 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

1 straipsnio 3 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 332/2002 

3 a straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija ir suinteresuotoji valstybė narė 

pasirašo susitarimo memorandumą, 

kuriame išsamiai išdėstytos Tarybos 

nustatytos sąlygos. 

Komisija ir suinteresuotoji valstybė narė 

pasirašo susitarimo memorandumą, 

kuriame išsamiai išdėstytos Tarybos 

nustatytos sąlygos. Komisija perduoda šį 

susitarimo memorandumą Europos 

Parlamentui ir Tarybai. 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

1 straipsnio 4 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 332/2002 

5 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komisija, bendradarbiaudama su 

Ekonomikos ir finansų komitetu, imasi 

būtinų priemonių nuolat periodiškai 

patikrinti, ar valstybės narės, gaunančios 

Bendrijos paskolą, ekonominė politika 

atitinka perspektyvinę programą ir kitas 

pagal 3 straipsnį Tarybos nustatytas 

sąlygas. Šiuo tikslu valstybė narė pateikia 

Komisijai visą būtiną informaciją ir 

visapusiškai su ja bendradarbiauja. 

Komisija, vadovaudamasi tokio 

patikrinimo rezultatais, po to, kai savo 

nuomonę pateikia Ekonomikos ir finansų 

komitetas, priima sprendimą dėl kitų dalių 

išmokėjimo. 

1. Komisija, bendradarbiaudama su 

Ekonomikos ir finansų komitetu, imasi 

būtinų priemonių nuolat periodiškai 

tikrinti, ar valstybės narės, gaunančios 

Bendrijos paskolą, ekonominė politika 

atitinka perspektyvinę programą ar kitas 

pagal 3 straipsnį Tarybos nustatytas 

sąlygas bei 3a straipsnyje minimą 

susitarimo memorandumą. Tuo tikslu 

valstybė narė pateikia Europos 

Parlamentui ir Komisijai visą būtiną 

informaciją ir visapusiškai su pastarąja 

bendradarbiauja. Komisija, vadovaudamasi 

tokio patikrinimo rezultatais, po to, kai 

savo nuomonę pateikia Ekonomikos ir 

finansų komitetas, priima sprendimą dėl 

kitų dalių išmokėjimo. 

Sprendimą dėl visų pradinių ekonominės 2. Sprendimą dėl visų pradinių ekonominės 



politikos sąlygų koregavimo priima 

Taryba. 

politikos sąlygų koregavimo, laikydamasi 

pagrindinių Bendrijos ekonominių tikslų, 

priima Taryba. 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

1 straipsnio 6 a punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 332/2002 

10 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6a. 10 straipsnis pakeičiamas taip: 

 „10 straipsnis 

 Kas dveji metai Taryba, vadovaudamasi 

Komisijos parengta ataskaita, 

pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, 

ir po to, kai savo nuomonę pateikia 

Ekonomikos ir finansų komitetas <...>, 

patikrina, ar nustatyta priemonė savo 

esme, planais ir maksimaliu sumos dydžiu 

vis dar atitinka tą poreikį, dėl kurio ji 

buvo sukurta.“ 

 


