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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Manoma, kad dėl sunkių krizės padarinių Europos ekonomikai galimo ekonomikos augimo 
tempas vidutinės trukmės laikotarpiu sulėtės, o realus augimas 2009 m. ir 2010 m. bus daug 
mažesnis. Tokios prastos ekonominės perspektyvos turės labai neigiamų padarinių valstybių 
narių finansams. Be to, esama pavojaus, kad gali būti rimtai pakenkta pagrindinėms 
sanglaudos politikos įgyvendinimo sąlygoms, pagal kurias struktūrinių fondų lėšomis galima 
naudotis tik jei prie finansavimo prisideda ir valstybė.

Atsižvelgiant į tai, tam tikros šiuo metu galiojančios reglamentavimo nuostatos turėtų būti 
pritaikytos, siekiant paspartinti investicijų projektų įgyvendinimą ir sudaryti sąlygas, kad 
Europos Sąjungos valstybės narės ir regionai galėtų gauti Bendrijos finansinių išteklių.

Šios nuostatos apima su išankstiniu finansavimu, su išlaidų ataskaitomis, taip pat su išlaidų 
tinkamumu finansuoti ir finansų inžinerijos priemonėmis susijusias nuostatas.

Komisijos pasiūlymu siekta užtikrinti valstybėms narėms galimybę visapusiškai naudotis 
lanksčiomis priemonėmis, įskaitant galimybę prireikus pakeisti ar supaprastinti programas, 
kad jos geriau atitiktų naujus poreikius.

Komisijos siūlomais Reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl 
Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, pakeitimais 
siekiama sumažinti neigiamą ekonominės krizės poveikį ir paspartinti fondų lėšų panaudojimą 
trumpuoju laikotarpiu, pvz., stiprinant paramą MVĮ, o tai duotų naudos realiai ekonomikai.

Siekdama šių tikslų Komisija siūlo:

– išplėsti 44 straipsnį dėl finansų inžinerijos priemonių taikymo sritį leidžiant Europos 
investicijų bankui (EIB) ir Europos investicijų fondui (EIF) teikti paramą valstybėms 
narėms rengiant ir įgyvendinant veiksmų programas;

– pakeisti 56 straipsnį dėl išlaidų tinkamumo finansuoti siekiant išsiaiškinti, ar galima 
bendrąsias išlaidas padengti mokant vienodo dydžio sumas ir sudaryti sąlygas, kad 
steigiant fondus arba darant įnašus į juos įnašai natūra galėtų būti laikomi tinkamomis 
finansuoti išlaidomis;

– pakeisti nuostatas, susijusias su išlaidų ataskaitomis: i) panaikinti draudimą vykdant 
didelius projektus patirtas išlaidas įtraukti į tarpinių mokėjimų paraiškas prieš Komisijai 
patvirtinant didelį projektą, ii) kai teikiama valstybės pagalba, kaip apibrėžta Sutarties 
87 straipsnyje, panaikinti apribojimą, pagal kurį pagalbą teikiančios įstaigos paramos 
gavėjams avansu išmokama suma negali viršyti 35 %, ir leisti avansu išmokėti iki 
100 % sumos, o kitas sąlygas palikti nepakeistas;

– trečiąją išankstinio finansavimo iš struktūrinių fondų dalį (2009) padidinti 2 % 
valstybėms narėms, į Europos Sąjungą įstojusioms 2004 m. gegužės 1 d. arba vėliau, 
nustatyti 2,5 % dydžio trečiąją išankstinio finansavimo iš struktūrinių fondų dalį (2009) 
valstybėms narėms, į Europos Sąjungą įstojusioms iki 2004 m. gegužės 1 d.; siekiant
teritorinio bendradarbiavimo tikslo, jeigu programoje dalyvauja bent viena valstybė 
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narė, į Europos Sąjungą įstojusi 2004 m. gegužės 1 d. arba vėliau, 2009 m. taikyti 
papildomą 2 % normą.

******

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą siūlyti 
Parlamentui duoti pritarimą.

Adlib Express Watermark



AD\765526LT.doc 5/5 PE418.175v02-00

LT

PROCEDŪRA

Pavadinimas Europos regionų plėtros fondas, Europos socialinis fondas ir 
Sanglaudos fondas: finansų valdymo nuostatos

Nuorodos 17575/2008 – C6-0027/2009 – COM(2008)0803 – 2008/0233(AVC)

EP pritarimo prašymo data 19.1.2009

Atsakingas komitetas REGI

Nuomonę pateikė
       Paskelbimo plenariniame posėdyje 
data

EMPL
3.2.2009

Nuomonės referentas
       Paskyrimo data

Gabriela Creţu
2.12.2008

Svarstymas komitete 26.1.2009 10.2.2009

Priėmimo data 11.2.2009

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

43
0
0

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavę nariai

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, 
Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, 
Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo 
Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin 
Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth 
Lynne, Thomas Mann, Jiří Maštálka, Maria Matsouka, Elisabeth 
Morin, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier 
Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Elisabeth Schroedter, José Albino 
Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne 
Van Lancker, Gabriele Zimmer

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai)

Gabriela Creţu, Jamila Madeira, Adrian Manole, Ria Oomen-Ruijten, 
Csaba Sógor, Patrizia Toia

Adlib Express Watermark


	765526lt.doc

