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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

1. Pasiūlymo turinys
Komisijos pasiūlymu iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis 
bendrąsias finansų valdymo nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos 
socialinio fondo ir Sanglaudos fondo. Priemonėmis, kurios siūlomos pagal pritarimo 
procedūrą, siekiama spartinant struktūrinių fondų steigimą kovai su dabartine finansų krize ir 
jos socialiniais bei ekonominiais padariniais ir pasitelkiant sanglaudos politiką atgaivinti 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą.

Pasiūlymu daromi būtent šie pakeitimai: 

 44 straipsnio dėl finansų inžinerijos priemonių taikymo srities išplėtimas, leidžiant EIB ir 
EIF teikti paramą valstybėms narėms rengiant ir įgyvendinant veiksmų programas; 

 56 straipsnio dėl išlaidų tinkamumo finansuoti pakeitimu, viena vertus, siekiama 
paaiškinti, kokios galimybės egzistuoja padengti bendrąsias išlaidas mokant vienodo 
dydžio sumas, ir, antra vertus, įnašus natūra leisti nurodyti kaip tinkamas finansuoti 
išlaidas; šis pakeitimas turėtų būti pradėtas taikyti atgaline data nuo 2006 m. rugpjūčio 
1 d.;

 su išlaidų ataskaita susijusios nuostatos:

– i) viena vertus, galimybė vykdant didelius projektus patirtas išlaidas įtraukti į tarpinių 
mokėjimų paraiškas prieš Komisijai patvirtinant didelį projektą, 

- ii) antra vertus, valstybės pagalbos, kaip apibrėžta Sutarties 87 straipsnyje, atveju pagalbą 
teikiančios įstaigos 35 proc. avansu išmokamos paramos gavėjams riba padidinama iki 
100 proc.;

 trečiojo etapo (2009 m.) išankstinio finansavimo iš struktūrinių fondų parama padidinama
2 proc. valstybėms narėms, į Europos Sąjungą įstojusioms 2004 m. gegužės 1 d. arba 
vėliau, trečiuoju etapu (2009 m.) sukuriama 2,5 proc. išankstinio finansavimo iš 
struktūrinių fondų parama valstybėms narėms, į Europos Sąjungą įstojusioms iki 2004 m. 
gegužės 1 d.; siekiant teritorinio bendradarbiavimo tikslo, jeigu programoje dalyvauja bent 
viena valstybė narė, į Europos Sąjungą įstojusi 2004 m. gegužės 1 d. arba vėliau, 2009 m. 
taikoma papildoma 2 proc. norma. Šios papildomos lėšos, kuriomis bus galima pradėti 
naudotis metų pradžioje, laikantis patikimo finansų valdymo taisyklių, turėtų būti greitai
pervedamos paramos gavėjams .

2. Nuomonės referentės pastabos

Nuomonės referentė pritaria Komisijos pasiūlymui, taip pat kaip ir kitoms pasiūlytoms 
struktūrinės politikos priemonėms, numatytoms atkūrimo plane, kurį pasiūlė Komisija, 
siekdama įveikti finansų ir socialinį bei ekonominį pasaulį sukrėtusią krizę, ir tam turėtų būti 
skirta 6,3 milijardo eurų.
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Nuomonės referentė palankiai vertina Komisijos pasiūlymus, tarp jų ir EIB prisidėjimą prie 
Europos ekonomikos atkūrimo plano teikiant finansavimą, skiriant naujas paskolas ir lėšas bei 
imantis tinkamumo finansuoti kriterijų sušvelninimo priemonių, susijusių su finansavimu iš 
Europos Sąjungos biudžeto. Tačiau nuomonės referentė apgailestauja, kad iki šiol valstybės 
narės nesusitarė dėl 2007–2013 m. daugiametės finansinės programos peržiūros, kad 
transeuropiniams energijos tinklams ir plačiajuosčiam ryšiui, kaip atkūrimo plano 
papildomam elementui, finansuoti būtų skirta 5 milijardai eurų.
Nuomonės referentė primena, kad sanglaudos politika sudaro 36 proc. 2007–2013 m. 
finansinės programos, arba 347 milijardus eurų dabartiniu kursu, ir yra didžiausia finansinė 
priemonė, galinti sukurti sverto efektą, kuris būtų naudingas ekonomikos atkūrimui.

Nuomonės referentė mano, kad Komisijos numatytos išankstinio finansavimo priemonės yra 
pritaikytos siekiant paremti valstybes nares, kad jos greitai pradėtų vykdyti veiksmų 
programas. Tačiau ji pabrėžia, kad investicijų politika turi būti įgyvendinama vienodai ir 
suderintai visose valstybėse narėse, siekiant, kad šios fondų valdymo palengvinimo 
priemonės, užuot skatinusios sanglaudą, nepaaštrintų jau esamų ar nesukurtų naujų skirtumų. 

Taigi nuomonės referentė apgailestauja, kad šis bendradarbiavimas neprisidedama 
pakankamai prie tikros Bendrijos ekonomikos politikos parengimo.
Nuomonės referentė apgailestauja, kad Komisija nepranešė savo prognozių dėl šio teisės akto 
pakeitimo poveikio veiksmų programoms, ir jai kyla klausimas dėl būtinybės keisti veiksmų 
programas ir galimo pakeitimų poveikio veiksmų programų įgyvendinimo datai. 

Be to, nuomonės referentė pabrėžia, kad valstybės narės yra atsakingos už patikimą lėšų 
valdymą, prižiūrint Komisijai. Nuomonės referentė taip pat primena Europos Parlamento ne 
kartą išsakytus prašymus, kad atitinkamu politiniu lygiu būtų pateikta nacionalinė deklaracija, 
susijusi su Bendrijos fondų įgyvendinimu (žr. 2006 m. gegužės 17 d. IIA 44 punktą) 
pasidalijamojo valdymo būdu.

Nuomonės referentė vėl reiškia susirūpinimą, kad vėluojama atlikti politikos sritims, 
priskirtoms 1B (sanglauda) kategorijai, įgyvendinti skirtus mokėjimus, nors pagal 2007–
2013 m. finansinę programą tai yra Europos Sąjungos politikos prioritetas, ir mano, kad 
įgyvendinus Komisijos pasiūlymą galima bus sumažinti šiuos vėlavimus, paankstinant 
finansavimą.

Ji taip pat primena apie 2008 m. lapkričio 21d. Taikinimo komiteto posėdyje Europos 
Parlamento priimtus pareiškimus, susijusius su mokėjimais ir sanglaudos politikos 
įgyvendinimu, kuriuose Europos Parlamentas, be kita ko, pakartojo valstybėms narėms skirtą 
prašymą imtis visų reikalingų priemonių, kad būtų įgyvendinta tinkama sanglaudos politika. 

Be to, nuomonės referentė pabrėžia, kad numatytomis priemonės šiais ir kitais metais turėtų 
būti sumažinti neįvykdyti įsipareigojimai (pranc. RAL), ir prašo Komisiją šiuo klausimu 
pateikti patikslinimų. Ypač nuomonės referentė norėtų, kad Komisija patikslintų, kokį poveikį 
minėtasis pasiūlymas turės 2009 m. biudžetui ir rengiamam 2010 m. biudžetui.

Nuomonės referentė pritaria pasiūlymo supaprastinimui, kadangi akivaizdu, jog struktūrinės 
politikos vykdymą, be viso kito, stabdo pernelyg griežtos procedūros, kurias reikia skubiai 
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supaprastinti. 

Apskritai, atsižvelgiant į tai, kad finansų krizė skatina reaguoti greitai, nuomonės referentė 
palankiai vertina šio pasiūlymo priėmimą. 

******

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą siūlyti Parlamentui pritarti 
šiam pasiūlymui.
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