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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Svarstomas pasiūlymas – tai greita Komisijos reakcija į pagrindinius klausimus, iškeltus 
2008 m. gruodžio 11 d. priimtame Tarybos sprendime patvirtinti Europos ekonomikos 
atkūrimo planą (EEAP), kuriame numatomos konkrečios įvairių Bendrijos ir nacionalinės 
politikos sektorių priemonės, skirtos kovoti su ekonomine ir finansų krize, kuri 2007 m. 
susidarė Europos rinkose.

Atsižvelgiant į kaimo plėtros sektorių, Komisijos tekste siūloma iš naujo svarstyti susijusius 
Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 punktus siekiant juos įtraukti į EEAP nuostatas.

Komisija būtent siūlo, kad valstybėms narėms būtų suteikta galimybė per Europos žemės ūkio 
fondą kaimo plėtrai (EŽŪFKP) pasinaudoti 1,5 mln. EUR siekiant suteikti plačiajuosčio 
interneto prieigą kaimo vietovėse ir spręsti naujas problemas, nustatytas per bendros žemės 
ūkio politikos (klimato kaita, atsinaujinantys energijos ištekliai, vandens išteklių valdymas, 
biologinė įvairovė) 2003 m. reformos laikotarpio vidurio vertinimą, kuris baigtas 2008 m. 
lapkričio mėn. 

Iš esmės, pranešėjas visiškai remia pasiūlymą ir mano, kad šios priemonės, jeigu greitai 
įgyvendintos laikantis integruoto požiūrio, galėtų prisidėti siekiant padėti pakeisti nacionalinę 
ekonomiką ir sugrąžinti vartotojo pasitikėjimą sistema.

Tačiau, atsižvelgdamas į tai, kad susidariusiomis aplinkybėmis Bendrijos teisės aktai rengiami 
ir programavimo darbai dėl žinomų priežasčių vykdomi itin skubiai, pranešėjas mano, jog 
reikia įtraukti keletą papildomų elementų, kurie galbūt užtikrintų, kad įgyvendinant šias 
priemones valstybėse narėse taip pat būtų atsižvelgiama į šių klausimų neatidėliotinumą.

Todėl teikiant siūlomus pakeitimus siekiama užtikrinti, kad valstybės narės platintų susijusią 
informaciją dėl tolesnių finansinių išteklių, skiriamų kaimo plėtros sektoriaus veiklai, regionų 
valdžios institucijoms, kad jos galėtų nedelsdamos pritaikyti savo kaimo plėtros planus, ir 
potencialiems gavėjams bei susijusioms šalims.

Be to, reikia pabrėžti Tarybos išreikštą nuomonę laikantis ekonominio Europos Sąjungos 
atkūrimo tikslo, jog pirmaisiais finansiniais metais išlaidų galimybės turi būti kiek galima 
didesnės, todėl raginama taikyti pagreitintas ir supaprastintas įgyvendinimo procedūras.

Taigi siekiant didinti skaidrumą ir gaunamą informaciją apie 2009–2011 m. rezultatus bei 
siekiant užtikrinti, kad priemonės, kurias taikant koordinuojami iš EŽŪFKP ir struktūrinių 
fondų finansuojamos plačiajuosčio interneto infrastruktūros veiksmai, yra tinkamos, ragina 
Komisiją įtraukti konkretų skirsnį, kuriame būtų numatytas šios iniciatyvos rezultatų 
tikrinimas ir nurodymas metinėje Europos kaimo plėtros fondo stebėsenos ataskaitoje.

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Kadangi išreiškiamas susirūpinimas 
dėl šių veiksmų įgyvendinimo skubos, 
reikia taikyti principus, grindžiamus 
greičiau ir paprasčiau vykdomomis 
procedūromis, siekiant užtikrinti, kad 
būtų nedelsiant įgyvendinami pakeitimai, 
susiję su Europos ekonomikos atkūrimo 
planu, ir būtų užtikrinamas jų 
veiksmingumas susidarius dabartinės 
krizės padėčiai.
Taigi valstybėse narėse reikia užtikrinti 
tinkamą informacijos apie šiame 
reglamente numatytas priemones 
platinimą regioninėms valdžios 
institucijoms ir potencialiems lėšų 
gavėjams įgyvendinant plataus masto 
informacijos iniciatyvas.

Or. it

Pagrindimas

Pakeitimas teikiamas, viena vertus, siekiant nurodyti, kad siūloma priemonė kuo skubiau turi 
būti įgyvendinta, numačius reikalavimą, kad potencialiems gavėjams būtų nedelsiant suteikta 
tinkama informacija apie naują iniciatyvą, kita vertus, atsižvelgus į ribotą priemonės 
galiojimo laikotarpį, siekiant nustatyti skubias ir supaprastintas įgyvendinimo procedūras.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas 1698/2005
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„1. Po 10 straipsnyje nurodytos Bendrijos 
strategijos gairių peržiūros valstybės narės 
peržiūri savo nacionalinės strategijos planą 

„1. Po 10 straipsnyje nurodytos Bendrijos 
strategijos gairių peržiūros valstybės narės 
peržiūri savo nacionalinės strategijos planą 
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12 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka.“ 12 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka, 
užtikrindamos, kad tinkama informacija 
būtų platinama regioninėms valdžios 
institucijoms bei potencialiems lėšų 
gavėjams.“

Or. it

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą į teisės akto nuostatas įtraukiamas pirmasis 1 pakeitimo teiginys.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas 1698/2005
16 a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Patikslintos kaimo plėtros programos, 
susijusios su šioje dalyje nurodyta veikla, 
Komisijai pateikiamos ne vėliau kaip 
2009 m. birželio 30 d.

Patikslintos kaimo plėtros programos, 
susijusios su šioje dalyje nurodyta veikla ir 
atsižvelgiant į veiksmų įgyvendinimą 
grindžiamos skubos ir supaprastinimo 
principais, Komisijai pateikiamos ne 
vėliau kaip 2009 m. birželio 30 d.

Or. it

Pagrindimas

Atsižvelgus į tai, kad valstybėms narėms numatytas ribotas laikotarpis, skirtas jų 
nacionaliniams planams keisti, raginama greitai ir plačiu mastu platinti informaciją apie 
naujus teisės aktus bei išlaidų ir sąskaitų teikimo atvejais skubos tvarka taikyti supaprastintas 
procedūras.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Article 1 – point 6 – letter b
Reglamentas 1698/2005
69 straipsnio 5 a dalies 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į Europos Komisijos metinę ataskaitą 
kaimo plėtros tema įtraukiamas specialus 
skirsnis, kuriame numatomi monitoringo 
veiksmai, susiję su 16a straipsnio 
g punkte nurodytais prioritetais.

Or. it

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – numatyti galimybę patikrinti, ar procedūra skubos tvarka, pradėta 
taikyti skiriant lėšas, taip pat tinkama taikyti panaudojant lėšas. Reikia užtikrinti, kad 
veiksmai būtų iki galo veiksmingi ir parengti priemones, kurias taikant garantuojamas 
būtinas koordinavimas su panašia veikla, finansuojama iš struktūrinių fondų.
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