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 PROCEDŪRA 

2004 m. liepos 22 d. posėdyje Regioninės politikos komitetas paskyrė … projekto rengėju. 

 … m. … mėn. …d. posėdyje(-džiuose) komitetas apsvarstė nuomonės projektą. . 

Pastarajame/paskutiniame posėdyje komitetas priėmė šias pataisas, …nariams balsavus ,,už“, … 
,,prieš“ ir … susilaikius/vienbalsiai. 

Balsavime dalyvavo: ... (pirmininkas(-ė)/einantis(-i) pirmininko(-ės) pareigas),  ... (pirmininko(-
ės) pavaduotojas(-a)), ... (pirmininko(-ės) pavaduotojas(-a)), (projekto rengėjas) , ..., ...  
(pavaduojantis(-i)…),… (pavaduojantis(-i) ...) … pagal Darbo tvarkos taisyklių 153 straipsnio 2 
dalį), ... ir ... . 
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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

 

Įvadas ir apžvalga 
 
Struktūrinių fondų ir regioninės politikos požiūriu išryškėjo trys svarbūs 2005 m. biudžeto 
procedūros aspektai. Pirma, 2005 m. yra pirmieji dvidešimt penkių valstybių narių Europos visi 
biudžetiniai metai. Antra, dėl to (PBP1) Regioninei politikai skirta daugiau bendrųjų lėšų. 
Asignavimai mokėjimams padidėjo žymiau negu asignavimai įsipareigojimams. Trečia, 
asignavimų paskirstymas atspindi tai, kad dar tęsiasi aštuonių naujų valstybių narių  perėjimo 
nuo pasirengimo stojimui priemonių prie paramos iš Sanglaudos fondo gavimo procesas. 
 
Regioninės politikos ir Sanglaudos fondo išlaidų skirstymo pakeitimai turėtų būti vertinami 
atsižvelgiant į bendrus siūlomų biudžeto išlaidų pokyčius. Viso siūlomo biudžeto asignavimai 
mokėjimams padidėjo 9,7 procento ir bendrosios išlaidos sudaro 109,5 mlrd. eurų. o asignavimai 
įsipareigojimams padidėjo iki 117,2 mlrd. eurų, t. y. 5,2 procento. Išplėstoje Sąjungoje 
struktūrinių fondų asignavimai mokėjimams padidėjo 14,8 proc., t. y.  iki 35,4 mlrd. eurų, o 
asignavimai įsipareigojimams – 3,3 proc., t. y. iki 42,4 mlrd. eurų. Šioje bendroje struktūrinių 
fondų lėšų sumoje Sanglaudos fondo išlaidos padidėjo 7,3 proc. ir sudaro truputį daugiau negu 3 
mlrd. eurų, tuo tarpu Sanglaudos fondo asignavimai įsipareigojimams sumažėjo 9,7 proc., t.y. iki 
5,1 mlrd. eurų. Sanglaudos fondo asignavimai įsipareigojimams sumažėjo daugiausiai dėl to, kad 
Airijai nebereikia teikti paramos.   
 
Pastebima, kad lėtesnis didėjimas, arba, Sanglaudos fondo atveju, asignavimų įsipareigojimams 
sumažinimas palyginti su asignavimais mokėjimams turėtų prisidėti prie RAL (reste a liquider) 
– vykdytinų įsipareigojimų – didėjimo apribojimo. 
 
ES Plėtros poveikis 
 
    Išlaidos struktūrinėms padidėjo 14,8 proc. iš esmės todėl, kad naujoms valstybėms narėms 
skirti asignavimai mokėjimams padvigubėjo. Dešimties valstybių narių ES struktūrinių fondų 
išlaidos padidėjo 82 proc., o Sanglaudos fondo – 330 proc., nors pasirengimo stojimui 
struktūrinių lėšų mokėjimas naujoms valstybėms narėms yra palaipsniui nutraukiamas. 
Struktūrinių fondų asignavimai mokėjimams naujose valstybėse narėse sieks 3,09 mlrd. eurų, o 
asignavimai įsipareigojimams – 5,3mlrd. eurų.  
 
 Dešimties valstybių narių ES Sanglaudos fondo asignavimai mokėjimams sudaro 0,7 mlrd. eurų, 
o asignavimai įsipareigojimams – 2,39 mlrd. eurų. 
 
 Asignavimai penkiolikos valstybių narių ES 
 
   Penkiolikos valstybių narių ES struktūrinių fondų asignavimai įsipareigojimams ir asignavimai 
mokėjimams preliminariame biudžeto projekte padidėjo.  Asignavimai mokėjimams padidėjo 
11,3 proc., t. y. iki 29,3 mlrd. eurų, o asignavimai įsipareigojimams – iki 33 mlrd. eurų.  Šis 
                                                 
1 Preliminaraus biudžeto projektas 
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padidėjimas gali atrodyti adekvatus, tačiau, sprendžiant iš efektyvaus regioninio fondo ir n+2 
taisyklės taikymo  biudžeto panaudojimo 2004 m., yra aišku, kad gali prireikti papildomai 
padidinti asignavimus mokėjimams.  Kita vertus, dar neaišku kaip naujos valstybės narės pajėgs 
įsisavinti Struktūrinių fondų lėšas. Šiuo požiūriu yra svarbu, kad Komisija perduotų Parlamentui 
atnaujintą informaciją apie prognozuojamas 2004 m. biudžeto išlaidas. 
 
Įvertinimas ir trečioji ataskaita apie socialinę ir ekonominę sanglaudą  
 
Pagal reglamentą Komisija privalo patikrinti kiekvieno planavimo laikotarpio struktūrinių fondų 
išlaidas.   
 2004 metais bus galima susipažinti su 1994–1999 m. planavimo laikotarpio ex-post patikros 
rezultatais. Struktūriniams fondams palankūs vertinimai įtraukiami į 2000–2006 m. pusės išlaidų 
planavimo laikotarpio įvertinimą ir trečiąją ataskaitą apie ekonominę ir socialinę sanglaudą. 
Gaila, kad netinkamai nustatyti tikslai 1994 m. reiškia, jog buvo neįmanoma išsami lėšų 
panaudojimo efektyvumo analizė. Vis dėlto projekto rengėjas žino, kad 2005 m. biudžeto 
projektas turi būti vertinamas atsižvelgiant į bendrą struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo 
reglamentą (2007 m. – 2013 m.), keičiantį reglamentą 1260/1999, kai jis bus galutinai pateiktas.  
Konkrečiai dėl Sanglaudos fondo, gaila, kad ex- post įvertinimas nebus baigtas iki 2004 m. 
lapkričio mėnesio. 
RAL – neapmokėti asignavimai įsipareigojimams 
 
Kaip jau nurodyta prieš tai , struktūrinei politikai skirtus  asignavimus mokėjimams padidinti 
daugiau negu asignavimus įsipareigojimams, o tai turėtų sulėtinti RAL didėjimą. Tačiau pagal 
PBP, RAL didės.  „Nenormalūs“ RAL, susiję su iki 1999 m. vykdytomis programomis, turėtų 
būti panaikinti 2004 metais. 
 
Specifiniai klausimai ir pataisų projektai  
 
  Projekto rengėjas nurodys svarbius preliminaraus biudžeto projekto aspektus, dėl kurių, jo 
nuomone, komitetas galėtų pasiūlyti pataisas. Tačiau šis preliminarus pasiūlymas nėra galutinis. 
Komitetas pasilieka teisę siūlyti arba atsiimti pataisas atsižvelgdamas į pirmąjį Tarybos 
svarstymą dėl biudžeto ir biudžeto projekto tvirtinimo penktadienį liepos 16 d., ypač dėl 
preliminariame biudžeto projekte siūlytų ir Tarybos sumažintų sumų atstatymo. 
 
 Atsižvelgiant į tai, kad penkiolikos valstybių narių ES įvykdyta didžioji dalis asignavimų 
mokėjimams, projekto rengėjas siūlo padidinti lėšas, skirtas tikslui Nr. 1. „Regioninė politika“ 
(13-03-01 eilutė), palyginti su siūlomomis PBP.  Pataisa, kurioje būtų numatyta šias lėšas 
padidinti 250 mln. eurų ar nežymi 0,2 proc. didesnė palyginti su 2004 m. numatyta suma, 
suderinti padidintus šios eilutės asignavimus mokėjimams su vidutiniškai padidėjusiomis PBP 
neprivalomomis išlaidomis. 
 
 Dėl asignavimų įsipareigojimams, projekto rengėjas mano, kad lėšos PBP palyginti su 2004 m. 
tikslui Nr. 2. „Regioninė politika“ (eilutė 13-3-04) skirtomis lėšomis neturėtų būti mažinamos be 
aiškaus pagrindo. PBP dokumentuose tokio pagrindo nėra. Todėl jis siūlo šias lėšas palikti 
tokiomis, kokios jos buvo 2004 m. ir priimti pataisą, kuria į atitinkamą eilutę būtų įtraukiami 
78,8 mln. eurų , t. y. 2 proc. sumos.  
 



 

PE 346.891 6/6 PA\537697LT.doc 

LT 

Konkrečiai siūloma sumažinti lėšas specialiai programai, kuri vykdoma taikos procesui  Šiaurės 
Airijoje ir Šiaurės Airijos pasienio teritorijose remti (eilutė  13-03-02). Kaip svarų argumentą dėl 
šio sumažinimo projekto rengėjas siūlys palikti tokius pat asignavimus kokie buvo numatyti 
2004 metais.  Tai reiškia, kad pataisose reikia padidinti asignavimus mokėjimams 6,87 mln. 
eurų. 
 
Visose šiose pataisose siūlomos sumos neviršija 2005m. finansinėse perspektyvose nustatytų 
ribų. 
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