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PR_COD_2app

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą dėl Europos regioninės plėtros fondo
(00000/2006 – C6-0000/0000 – 2004/0167(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (00000/2006 – C6-0000/0000),

– atsižvelgdamas į savo poziciją per pirmąjį svarstymą1 dėl Komisijos pasiūlymo Europos 
Parlamentui ir Tarybai (KOM(2004)0495))2,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui 
(A6-0000/2006),

1. pritaria bendrajai pozicijai;

2. pažymi, kad aktas priimtas remiantis bendrąja pozicija;

3. paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos Pirmininku pagal EB sutarties 254 
straipsnio 1 dalį;

4. paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, kad buvo deramai laikomasi 
visų procedūrų ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad jis būtų 
paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

  
1 2005 07 06 priimti tekstai, P6_TA(2005)0279.
2 Dar neskelbta Oficialiajame leidinyje.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Per pirmąjį svarstymą Parlamentas, siekdamas patenkinti labai pasikeitusios Sąjungos 
poreikius, priėmė nemažai svarbių pradinio Komisijos pasiūlymo pakeitimų, skirtų pritaikyti 
struktūrinius fondus ir ypač Europos regioninės plėtros fondą reglamentuojančius teisės aktus. 

Per paskutinį programinį laikotarpį ir dabar išsiplėtusioje Sąjungoje mes supratome didėjančią 
svarbą apsaugoti aplinką užtikrinant ekonomikos augimą, sudarant geresnes sąlygas 
neįgaliesiems naudotis viešai finansuojamomis priemonėmis, užtikrinant lygias galimybes ir 
panaikinant visų formų diskriminaciją . Darni plėtra yra tik tuomet gyvybinga koncepcija, jei 
ji paremta pagarba šiems pagrindiniams principams.

Jei tiesa, kad per būsimą programinį laikotarpį ypatingai daug pastangų turi būti skirta tam, 
kad kuo didesnis skaičius neturtingų ir atsilikusių regionų galėtų pasivyti tuos, kurie yra 
labiau pažengę, pranešėjas labai stengėsi, kad, siekiant šio tikslo, kiek įmanoma būtų 
vengiama diskriminacinių priemonių, suteikiančių privilegijas vienai ar kitai valstybių narių 
grupei. Tai buvo ir išlieka pagrindinis klausimas, kurį Parlamentas gynė per derybas su 
Taryba, ir džiaugiasi, kad komitetas gali sakyti, kad bendroji pozicija buvo tinkamai priimta.

Žinoma, pasirodytu nenuoseklu, jei pranešėjas dėtųsi esąs visiškai patenkintas. Nepaisant 
plėtros sąnaudų, didėjančio silpnai išsivysčiusių regionų skaičiaus ir to, kad reikia papildomų 
pastangų norint, kad struktūrinės politikos priemonės būtų sėkmingos, turime 0,04 % mažiau 
lėšų, negu siūlė Europos Komisija pritarus Parlamentui. Reikėtų pažymėti, kad Parlamentas 
nekaltas dėl to, kad derybos dėl Finansinės perspektyvos ir Tarpinstitucinio susitarimo buvo 
sunkios ir kad jos buvo pratęstos ir dėl to rengiantis šiam programiniam laikotarpiui buvo 
uždelsta. Mes nuosekliai laikėmės savo reikalavimų ir bendradarbiavome su 
pirmininkaujančia valstybe ir Europos Komisija. Taip bendradarbiaudami pasiekėme turimų 
rezultatų. Vienas iš svarbiausių pasiekimų yra tai, kad iš esmės padidintos teritorinei 
sanglaudai skirtos lėšos, o tai yra tikslas, kuris plėtros sąlygomis yra ypač reikšmingas.

Daugeliu atveju pranešėjas atstovavo nuomonei, kad laikantis biudžeto drausmės yra svarbu 
nešvaistyti energijos ir susitelkti įgyvendinti užduotį. Dėl šios priežasties pranešėjas pritarė 
Europos Komisijos požiūriui, kad pastangos, skirtos pagerinti regionų konkurencingumą ir 
užimtumą, turi remtis trimis Komisijos pasiūlyme išvardytais prioritetais. Pranešėjas gali gana 
drąsiai teigti, kad šis tikslas mūsų pastangų dėka išlieka pagrindinis regioninės politikos 
elementas ir kad turimos lėšos bus sutelktos įgyvendinti šiuos prioritetus, kaip ir norėjo 
Parlamentas.

Parlamentui ne tik pavyko pasiekti reikalautų pakeitimų aplinkos apsaugos srityje ir anksčiau 
minėtuose punktuose. Parlamento balsas buvo išgirstas ir partnerystės srityse, kuriose pagal 
bendrąjį reglamentą numatomas platesnis pilietinės visuomenės ir NVO dalyvavimas. 
Apsaugos ir saugumo klausimai, kurie yra ypač svarbūs siekiant išvengti organizuotos 
nusikalstamo pasaulio infiltracijos ir piktnaudžiavimo Bendrijos lėšomis, bus įtraukti į 
Komisijos pareiškimą.

Atsižvelgdamas į sėkmingas trumpai aptartas derybas pranešėjas nedvejodamas 
rekomenduoja Tarybos bendrąją poziciją priimti be pakeitimų.


