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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.)
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies 
keičiančio Reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl 
Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, 
nuostatos, susijusios su projektais, iš kurių gaunamos pajamos
(COM(2008)0558 – C6-0000/2008 – 2008/0186(AVC))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos reglamento (COM(2008)0558),

– atsižvelgdamas į Tarybos pateiktą prašymą duoti pritarimą pagal EB sutarties 161 
straipsnį (C6-0000/2008),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 75 straipsnio 1 dalį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto rekomendaciją (A6-0000/2008),

1. duoda pritarimą dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento;

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai.



PE412.353v01-00 6/6 PR\743873LT.doc

LT

AIŠKINAMOJI DALIS

Reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnyje nurodoma sąvoka „projektas, iš kurio gaunamos 
pajamos“ ir ją taikant išaiškėjo sunkumų siekiant veiksmingai įgyvendinti šį reglamentą.
Šios Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamiems 
smulkiems veiksmams arba Europos socialinio fondo (ESF) finansuojamiems veiksmams 
taikytinos priežiūros priemonės yra neproporcingai didelė administracinė našta palyginti su 
susijusiomis sumomis (pajamos gali būti apskaitomos dar trejus metus po veiksmų programos 
užbaigimo) ir yra svarbus rizikos veiksnys įgyvendinant programą.

Komisija turėjo atmesti galimybę išspręsti valstybių narių nurodytus sunkumus išaiškinant 55 
straipsnio nuostatas, nes tai teisiškai neįmanoma.

Taigi, pasitarusi su valstybėmis narėmis, Komisija mano, kad reikia priimti Reglamento Nr. 
1083/2006 55 straipsnio 5 dalies pakeitimą tik dviem aspektais: kad ESF bendrai 
finansuojamiems veiksmams nebūtų taikomos 55 straipsnio nuostatos ir kad būtų nustatyta 
riba, kurios neviršijantiems ERPF arba Sanglaudos fondo bendrai finansuojamiems 
projektams šios nuostatos nebūtų taikomos (nuostatos dėl tinkamų finansuoti išlaidų 
apskaičiavimo ir priežiūros). Kitos 55 straipsnio nuostatos nekeičiamos. 

Be to, kadangi labai svarbu užtikrinti bendras projekto įgyvendinimo taisykles viso 
programavimo laikotarpio metu, įtraukiama atgalinės datos nuostata, kad pakeistas straipsnis 
įsigaliotų 2006 m. rugpjūčio 1 d.
Šiuo techniniu pakeitimu būtų kiek įmanoma labiau supaprastinti projektų, iš kurių gaunamos 
lėsos, valdymą, remiantis proporcingumo principu sumažinant administracinę naštą.
Be to, taip pakeitus 55 straipsnį be abejo būtų paprasčiau įgyvendinti ir stebėti svarbius 
vidutinio dydžio veiksmus opiose politikos srityse, kaip, pvz., aplinkos apsauga, socialinė 
įtrauktis, moksliniai tyrimai, konkurencingumas, inovacija ir energetika, taip geriau ir 
veiksmingiau naudojant struktūrinius fondus.
Dėl poveikio biudžetui nebuvimo sprendimai turėtų būti priimami greitai, o taip pat teisinio 
netikrumo laikotarpis kuo labiau sutrumpinamas, bei sumažinamas nelygus valstybių narių ir 
galutinių paramos gavėjų traktavimas, dėl ko galėtų vėluoti projektų pateikimas ir veiksmų 
programų įgyvendinimas.
Galiausiai, ši teikiama gero tarpinstitucinio bendradarbiavimo praktika yra geras pavyzdys, 
kaip galima veiksmingai supaprastinti struktūrinių fondų reglamentus siekiant naudos 
Europos piliečiams. Šia nauja nuostata bus tikrai prisidėta siekiant geresnės dabartiniams ir 
ateities programavimo laikotarpiams nustatytų prioritetų atitikties. 


	743873lt.doc

