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I. ĮVADAS

2004 m. liepos 14 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 1.

reglamento dėl Europos regioninės plėtros fondo 1.

2005 m. balandžio 6 d. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas priėmė savo nuomonę 2.2.

2005 m. balandžio 13 d. Regionų komitetas priėmė savo nuomonę 3.3.

2005 m. liepos 6 d. Europos Parlamentas priėmė savo nuomonę pirmuoju svarstymu 4.4.

2006 m. gegužės 5 d. Taryba pasiekė politinį susitarimą siekiant priimti bendrąją poziciją5.

pagal Sutarties 251 straipsnį.

2006 m. birželio 12 d. Taryba priėmė bendrąją poziciją dėl pasiūlymo, pateikiamą dok. 6.

9059/06.

II. TIKSLAI

EB sutarties 158 straipsnyje nustatyta, kad Bendrijos tikslas yra skatinti darnią plėtrą, 7.

o 160 straipsnyje numatytas Europos regioninės plėtros fondas (ERPF), kurio paskirtis – pad

ėti ištaisyti regionų pusiausvyros sutrikimus.

Dėl regionų vystymosi lygio Bendrijoje skirtumų, būtinas diferencijuotas požiūris į biudžeto ir 

temines sritis. Todėl ERPF veiksmai diferencijuojami pagal paramą gaunančius regionus, tuo 

pačiu metu daugiausia dėmesio skiriant Sąjungos prioritetams, apibrėžtiems Lisabonos ir 

Geteborgo programose.

Šio reglamento tikslas – nustatyti užduotis, paramos taikymo sritį ir reikalavimų Europos 

regioninės plėtros fondo paramai gauti atitikimo taisykles.
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III. BENDROJI POZICIJA

Bendrosios nuostatos

Nors ir pritardama Komisijos pasiūlymo tikslams, Taryba siekė patobulinti kai kurias 8.

nuostatas ir papildyti jas kitais aspektais. Dauguma jų išsamiai apibūdintos toliau. Pagrindinės 

nuostatos visų pirma susijusios su:

PVM-

Komisija pasiūlė, kad negrąžintinas PVM būtų laikomas atitinkančiu paramos teikimo 

reikalavimus tik tuo atveju, kai parama teikiama iš ESF. Europos Vadovų Taryba padar

ė išvadą, kad negrąžintinas PVM yra laikomas atitinkančiu paramos teikimo 

reikalavimus pagal ERPF, ESF ir Sanglaudos fondo taisykles tik tose valstybėse narėse, 

kurių BVP neviršija 85 % vidutinio ES BVP. Europos Parlamentas paprašė, kad 

pirmiau minėtų valstybių narių grupėms taikomos sąlygos būtų taikomos visoms valstyb

ėms narėms. Taryba nusprendė patenkinti šį Europos Parlamento prašymą ir nustatė, 

kad negrąžintinas PVM turi būti laikomas atitinkančiu paramos teikimo reikalavimus 

visose valstybėse narėse.

Būstu-
Komisija pasiūlė, kad išlaidos būstui nebūtų laikomos atitinkančiomis paramos teikimo 

reikalavimus. Europos Vadovų Taryba pasiūlė, kad Taryba ir Europos Parlamentas, 

remdamiesi Komisijos pasiūlymu, nuspręstų numatyti, jog reglamente dėl ERPF išlaidos 

būstui būtų laikomos atitinkančiomis paramos teikimo reikalavimus tose valstybėse nar

ėse, kurių BVP neviršija 85% vidutinio ES BVP. Dėl šios priežasties Taryba, 

remdamasi Komisijos pasiūlymu ir atsižvelgdama į EP pirmuoju svarstymu pasiūlytus 

pakeitimus, į savo bendrąją poziciją įtraukė konkrečią nuostatą, pagal kurią išlaidos b

ūstui laikomos atitinkančiomis paramos teikimo reikalavimus pirmiau nurodytose 

valstybėse narėse pagal tam tikras konkrečias sąlygas (7 straipsnis).
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− „Regioninio konkurencingumo ir užimtumo“ tikslo taikymo srities išplėtimu

Komisija pasiūlė 5 straipsnyje nustatyti galutinį veiksmų, atitinkančių finansavimo iš

ERPF reikalavimus, sąrašą (Regioninio konkurencingumo ir užimtumo tikslas). Tačiau 

Taryba nusprendė papildyti šį sąrašą kitais veiksmais (įskaitant daugumą tų, kuriuos 

pasiūlė Europos Parlamentas) ir laikyti šį veiksmų sąrašą neišsamiu. Tai darydama, 

Taryba vis dėlto atsižvelgė į tai, kad valstybės narės privalo daugiausia dėmesio skirti su 

Lisabonos strategija susijusiems konkretiems prioritetams, todėl tam tikras dėmesio 

sutelkimas yra užtikrintas vadinamuoju „skiriamuoju veiksmu“, numatytu Tarybos 

reglamente, nustatančiame bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, 

Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo gavus atitinkamą Europos Vadovų

Tarybos rekomendaciją. Komisija neprieštaravo tokiam pagrindimui.

Siekiant patikslinti tekstą, išspręsti teisinius ir (arba) lingvistinius klausimus bei užtikrinti 9.

bendrą šio reglamento ir skirtingų paketo reglamentų nuoseklumą, pasiūlymo išsamaus 

svarstymo metu (2004 m. liepos mėn.−2006 m. gegužės mėn.) buvo padaryti keli redakciniai 

pakeitimai. Šiame pranešime šie pakeitimai neminimi, nebent jais pritariama Europos 

Parlamento pakeitimams.

2005 m. liepos 6 d. plenariniame posėdyje įvykusiu balsavimu Europos Parlamentas priėmė10.

102 pasiūlymo pakeitimus, kurių dauguma visiškai, iš dalies arba iš esmės buvo įtraukti į

Tarybos bendrąją poziciją.
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Teisininkų-lingvistų patvirtintoje galutinėje bendrosios pozicijos teksto redakcijoje buvo 11.

pakeista tam tikrų konstatuojamųjų dalių ir straipsnių numeracija. Šiame dokumente 

laikomasi bendrojoje pozicijoje naudotos numeracijos, todėl ji kartais skiriasi nuo Parlamento 

nuomonės ir iš dalies pakeisto pasiūlymo tekstų numeracijos.

Konstatuojamosios dalys

Taryba iš dalies pakeitė kai kurias Komisijos pasiūlymo konstatuojamąsias dalis ir priėmė12.

keletą papildomų konstatuojamųjų dalių, kad būtų atspindėti esminiai reglamento pakeitimai 

ir daliniai pakeitimai. Todėl Taryba visiškai arba iš dalies, arba pakeitusi formuluotę pritarė

Europos Parlamento pakeitimams Nr. 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12 ir 14.

1 skyrius – Bendrosios nuostatos (1–7 straipsniai)

Bendrųjų nuostatų srityje, be 8 punkte nurodytų esminių pakeitimų, Taryba padarė keletą13.

pakeitimų, kuriais siekiama ERPF intervencijos ypatumų didesnio pripažinimo, atsižvelgiant į

tuos tikslus. Todėl Taryba nustatė keletą naujų intervencijos sričių, įskaitant daugelį tų, kurias 

pasiūlė Europos Parlamentas. Pastarosios nurodytos toliau.

3 straipsnyje Taryba visiškai pritarė 20 pakeitimui bei iš dalies pritarė 21 pakeitimui (ryšių14.

tinklai, bendradarbiavimas ir keitimasis patirtimi) ir 22 pakeitimui (priemonės, apimančios 

paramą ir paslaugas įmonėms, visų pirma MVĮ).

4 straipsnyje, kuris skirtas konvergencijos tikslui, Taryba visiškai pritarė 29 pakeitimui.15.
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Ji taip pat iš dalies pritarė šiems pakeitimams: 25 pakeitimui (vietos ekonominių struktūrų

diegimas ir nuolatinių darbo vietų kūrimas ir išsaugojimas), 27 ir 28 pakeitimams (nuoroda į

Europos mokslinių tyrimų erdvę, viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės), 30 pakeitimui 

(vietos vystymosi iniciatyvos ir pagalba struktūroms, teikiančioms gretutines paslaugas, 

siekiant sukurti naujas darbo vietas tais atvejais, kai tokiems veiksmams netaikomas 

Reglamentas (EB) Nr. .../... [ESF]), Nr. 117/32 (vandens tiekimas ir vandentvarka, 

investicijos NATURA 2000 teritorijose); 34 pakeitimui (naujų tvaresnių turizmo modelių

skatinimas) Taryba pritarė iš dalies ir gerokai jį išplėtė 4 straipsnio 6–7 dalyse (kultūra), ir 

pritarė 38 pakeitimui (nuoroda į profesinį mokymą).

Po nuodugnaus svarstymo Tarybai nepritarus 40 pakeitimui, į Tarybos posėdžio protokolą

buvo įtrauktas Komisijos pareiškimas dėl visuomenės saugumo.

5 straipsnyje, kuris skirtas Regioninio konkurencingumo ir užimtumo tikslui, Taryba visiškai 16.

pritarė 44 ( laipsniško pagalbos teikimo regionams lankstumas), 53 ir 60 pakeitimams.

Ji iš dalies arba iš esmės pritarė šiems pakeitimams: 45 pakeitimui (atsižvelgimas į vietos 

poreikius), 46 pakeitimui (mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros pramonės srityje 

skatinimas, MVĮ), 47 pakeitimui (geresnių finansavimo sąlygų MVĮ sudarymas), 

51 pakeitimui (nuoroda į aukštojo mokslo įstaigas ir mokslinių tyrimų institutus), 

112 pakeitimui (apleisti žemės sklypai, infrastruktūros, susijusios su biologine įvairove ir 

NATURA 2000 skatinimas, kultūra ir turizmas), 59 pakeitimui (veiksmingų energijos 

valdymo sistemų plėtojimas), 63 pakeitimui (radialinės jungtys su pagrindinėmis geležinkelio 

linijomis) ir 64 pakeitimui (veiksmų planų, skirtų labai mažoms ir amatų įmonėms, rengimas).

6 straipsnyje, kuris skirtas Teritorinio bendradarbiavimo tikslui, Taryba visiškai pritarė 65 ir 17.

67 pakeitimams.

Ji taip pat iš dalies arba iš esmės pritarė šiems pakeitimams: 68 pakeitimui (parama miesto ir 

kaimo vietovių ryšiams), 72 pakeitimui (neišsamus sąrašas), 74 pakeitimui (sausra), 

80 pakeitimui (tarpregioninis bendradarbiavimas, nuoroda į 8 straipsnį) ir 82 pakeitimui (i

šlaidų būstui atitikimas paramos teikimo reikalavimams tam tikromis sąlygomis).
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II skyrius – Konkrečios nuostatos dėl požiūrio į tam tikrus teritorinius aspektus 

(8–11 straipsniai)

Ši bendrosios pozicijos dalis nebuvo iš esmės pakeista lyginant su Komisijos pasiūlymu. Tod18.

ėl pagrindiniai pakeitimai, visų pirma dėl urbanistinio aspekto sustiprinimo, buvo pasiūlyti 

Europos Parlamento.

Šiame skyriuje buvo iš dalies arba iš esmės įtraukti Europos Parlamento 83 pakeitimas 

(beveik visas: tvarus miestų vystymasis, tvarus augimas, miestų aplinkos gerinimas ir t.t.), 88 

pakeitimas (nuoroda į Sutartį), 84 pakeitimas (ribinės vertės padidinimas), 89 ir 90 pakeitimai 

(4–5 straipsniuose numatyto sąrašo išplėtimas).

III skyrius – Konkrečios nuostatos dėl „Europos teritorinio bendradarbiavimo“ tikslo 

(12–21 straipsniai)

Tarybos bendrojoje pozicijoje dėl šio skyriaus turėjo būti reaguota į konkretų prašymą19.

atspindėti bendrojo reglamento atitinkamas nuostatas. Todėl pakeitimai ir daliniai pakeitimai, 

įtraukti į šį kitą reglamentą, buvo įtraukti į šį skyrių. Dėl tokio požiūrio Komisijos pasiūlymo 

formuluotė buvo dažnai labai keičiama (dažnai paliekant esmę) ir todėl kai kuriems Europos 

Parlamento pakeitimams nebuvo pritarta, nes pakeitus formuluotę jie tapo neaktualūs. 

Nepaisant to, 102 ir 108 pakeitimams buvo galima visiškai pritarti bendrojoje nuomonėje.
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IV. EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI, KURIEMS NEBUVO PRITARTA

Išsamiai apsvarsčiusi ir nuodugniai išnagrinėjusi Europos Parlamento pakeitimus, Taryba 20.

negalėjo pritarti šiems pakeitimams: 2, 6, 8, 9, 13/115, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 31, 33, 35, 

36, 37, 39, 42, 43, 47, 48, 52, 55, 58, 61, 66, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 87, 116, 

91−101, 103, 104, 105, 106, 107 ir 109 pakeitimams.

Kai kuriems iš šių pakeitimų nebuvo galima pritarti dėl jų nesuderinamumo su Tarybos 21.

reglamento, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos 

socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, nuostatomis, pavyzdžiui, tiems, kurie susiję su 

„regioninio bendradarbiavimo ir užimtumo“ tikslo pavadinimo keitimu, t.y. 16 ir 

19 pakeitimams. Kai kuriasi kitais atvejais, pavyzdžiui, 18, 85 ir 106 pakeitimuose teksto 

formuluotė buvo pakeista taip, kad pakeitimas tapo netinkamu. 31, 36, 91 ar 103 pakeitimų

atvejais Taryba pritarė jiems horizontaliuoju būdu, atsižvelgdama į Tarybos reglamentą, 

nustatantį bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio 

fondo ir Sanglaudos fondo. Kitais atvejais, Tarybos nuomone, jais būtų per daug išplėsta 

reglamento taikymo sritis, pavyzdžiui, 19, 24, 26, 33, 35, 37, 39, 42, 43, 47, 48, 52, 55, 58, 

61, 66, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79 ir 81 pakeitimais. 91–101 pakeitimams nebuvo galima 

pritarti, kadangi „Europos teritorinio bendradarbiavimo“ tikslui skirtos programos turinys tur

ėtų būti kuo artimesnis kitiems dviems tikslams skirtų veiksmų programų turiniui.
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V. IŠVADA

Taryba daugelį Europos Parlamento pakeitimų įtraukė į savo bendrąją poziciją, kuri visiškai 22.

atitinka Komisijos pasiūlymo tikslus.

Bendrojoje pozicijoje Taryba stengėsi pasiekti pagrįstą ir veiksmingą suinteresuotų subjektų23.

bei kitų suinteresuotų šalių interesų pusiausvyrą. Komisija pripažino, kad Tarybos bendroji 

pozicija iš esmės yra subalansuota ir ją patvirtino vieningu politiniu susitarimu, pasiektu 2006 

m. gegužės 5 d. įvykusiame Tarybos posėdyje.

___________________


