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PR_AVC

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 iš dalies keičiantis Reglamento (EB) 
Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, 
Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, tam tikras finansų valdymo nuostatas
(COM(2008)0803 – 17575/2008 - C6-0027/2009 – 2008/0233(AVC))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos reglamento (COM(2008)0803 – 17575/2008),

– atsižvelgdamas į Tarybos pagal EB sutarties 161 straipsnio 3 dalį pateiktą prašymą duoti 
pritarimą (C6-0027/2009),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 75 straipsnio 1 dalį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto rekomendaciją ir Biudžeto komiteto bei 
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomones (A6-0000/2009),

1. duoda pritarimą dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento;

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Europos Sąjungą užklupo iki šiol nepatirta krizė, kuri iš pradžių sudavė smūgį finansų 
rinkoms, o šiuo metu savo neigiamu ir dar ne iki galo prognozuojamu poveikiu, kalbant apie 
augimo ir užimtumo perspektyvų mažėjimą bei biudžeto deficito augimą, kelia grėsmę realiai 
ekonomikai, todėl kai kuriose valstybėse narėse prasidėjo realus nuosmukis.

Siekiant padėti ES valstybėms narėms ir regionams susidoroti su dabartinėmis sudėtingomis 
sąlygomis, imtasi kelių koordinuojamų veiksmų tiek nacionaliniu, tiek Bendrijos lygmeniu.

2008 m. lapkričio 26 d., atsiliepdama į ES valstybių ir vyriausybių vadovų prašymą, Europos 
Komisija paskelbė komunikatą „Europos ekonomikos atkūrimo planas“, kuriame pateikiamas 
specialių priemonių rinkinys, skirtas skatinti investicijas ir padėti nacionalinėms 
ekonomikoms, taikant griežtus biudžeto apribojimus, skiriant papildomą viešąjį finansavimą, 
galintį vėl mobilizuoti nacionalines ekonomikas, paskatinti paklausą ir galiausiai atkurti 
vartotojų pasitikėjimą sistema.

Kalbant apie biudžetą, Europos sanglaudos politika, kuriai 2007–2013 m. laikotarpiui skirta 
347 mlrd. EUR, iš kurių 250 mlrd. EUR skirta su Lisabonos strategija susijusiems tikslams 
siekti, atrodo, yra viena iš patikimiausių ir veiksmingiausių priemonių šiam užmojui 
įgyvendinti. 

Todėl, laikydamasi atkūrimo plane nustatytų prioritetų ir siekdama paspartinti investicijas bei 
vėliau įgyvendinti programas, lapkričio pabaigoje Komisija priėmė nemažai pasiūlymų, skirtų 
įdiegti atitinkamus pakeitimus jau turimame struktūrinių fondų reglamentų pakete, t. y. 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1083/2006, nustatančiame bendrąsias nuostatas dėl Europos 
regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo (pagrindinis 
reglamentas), Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos 
regioninės plėtros fondo (ERPF) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 
1081/2006 dėl Europos socialinio fondo (ESF).

Kalbant apie pagrindinio reglamento pakeitimus, siekiama dviejų prioritetų: viena vertus, 
paspartinti išlaidas, kad būtų didinamas likvidumas projektams įgyvendinti; antra vertus,
paprastinamos taisyklės, kad programos ir projektai būtų greičiau įgyvendinami.

Europos Komisija konkrečiai siūlo intervenciją taikyti šiose keturiose pagrindinėse srityse:

1. Didėjanti EIB ir EIF parama (44 ir 46 straipsniai): finansų inžinerijos operacijų 
struktūroje nustatoma galimybė tiesiogiai sudaryti sutartis su Europos investicijų banku 
(EIB) ir Europos investicijų fondu (EIF). Be to, abi institucijos gali teikti didesnę 
finansinę paramą techninei veiklai, susijusiai su projekto parengimu ir įgyvendinimu.

2. Išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimų paprastinimas (56 straipsnis): daromas 
pakeitimas, siekiant suteikti galimybę mokėti pridėtines išlaidas vienodo dydžio 
sumomis. Be to, įnašai natūra pripažįstami tinkamomis finansuoti išlaidomis, todėl jie 
padeda sudaryti bendrojo finansavimo dalį. Siekiant užtikrinti, kad tinkamumo 
finansuoti taisyklės bus įgyvendinamos visuose projektuose visu programavimo 
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laikotarpiu, buvo įvesta taikymo atgaline data išlyga, kad šis straipsnis įsigaliotų nuo 
2006 m. rugpjūčio 1 d.

3. ERPF ir ESF išankstinio finansavimo didinimas (82 straipsnis): 2009 m. išankstinio 
finansavimo įmoka ES-12 valstybėms narėms padidinta 2 %, o ES-15 valstybės narės 
tais pačiais metais gali gauti naująją 2,5 % įmoką. Europos teritorinio tikslo programose, 
kuriose dalyvauja bent viena valstybė narė, kuri įstojo į ES 2004 m. gegužės 1 d. arba
vėliau, 2009 m. nustatytas papildomas 2 % avansas. Bendra papildomų avansų suma dėl 
šios priemonės sieks 6,25 mlrd. EUR.

4. Pagrindinių projektų išlaidų spartinimas (78 straipsnis): siekiant paspartinti išmokas, 
suteikiama galimybė teikti prašymus skirti išmokas, susijusias su sąnaudomis, 
atsiradusiomis Komisijai dar nepatvirtinus projekto. Be to, panaikinamas dabartinis
didžiausias 35 % dydis avansinėms išmokoms, skirtoms teikiant valstybės pagalbą pagal 
Sutarties 87 straipsnį, todėl valstybės pagalbos gavėjams galima teikti iki 100 % 
avansus.

Europos Parlamentas sveikina Komisijos greitus veiksmus siūlant šiuos teisės aktų 
pakeitimus, kurie neabejotinai padės įveikti neigiamą netikėtos finansų krizės poveikį, bet jis 
labai apgailestauja, kad nebuvo numatyta kitų svarbių pakeitimų. Būtų buvę ypač 
rekomenduotina pakeisti 71 straipsnį (valdymo ir kontrolės sistemų kūrimas), kad ekonominei 
sistemai būtų suteiktas realus likvidumas. Buvo siūloma tik 2009 m. leisti skirti tarpines
išmokas, jei valstybės narės nuomonė yra be išlygų, net jeigu Komisija pareiškė pastabų
(išlaidos, kurios, kaip vėliau įrodyta, nesuderinamos su valdymo ir kontrolės sistema, būtų 
atimamos iš pirmosios vėlesnės išmokos).

Pakeitimų paketas buvo suprantamas kaip atsakymas į laikiną, tačiau išskirtinai kritinę padėtį; 
nepaisant to, jis iš tikrųjų visiškai patenkina prašymą labiau supaprastinti procedūras ir 
lanksčiau taikyti esamas taisykles pagal struktūrinių fondų reglamentus, kurį pakartotinai 
teikė Europos Parlamentas pastaraisiais metais.

Būtent leidus lanksčiau skirstyti Bendrijos ir šalių finansavimo dalis viso programavimo 
laikotarpiu, į nacionalines ekonomikas nedelsiant bus nukreiptas pinigų srautas, būtinas
reaguojant į jų dabartinius biudžeto apribojimus.

Pasiūlytas priemones reikia greitai patvirtinti, kad būtų galima patenkinti neatidėliojamą 
valstybių narių likvidumo poreikį, padedant pagalbos gavėjams išleisti daugiau lėšų ir išleisti 
jas greičiau. Kad pasiūlyti pakeitimai būtų visiškai veiksmingi, būtina, kad jie greitai 
įsigaliotų, ypač kalbant apie išankstinio finansavimo išmokų didinimą 2009 metams.

Todėl Europos institucijos raginamos spartinti sprendimų priėmimą, kad būtų užtikrinta, jog 
priemonės bus greitai taikomos ir artimiausiais mėnesiais būtų pasiekti pirmieji rezultatai –
tokiai pozicijai visiškai pritaria Europos Parlamentas.

Nepaisant to, Europos Parlamentas pageidautų, kad jo dalyvavimas būtų svaresnis ir geresnis: 
dėl pasiūlymų skubumo ir įtempto tvarkaraščio EP negalėjo pateikti pastabų dėl pagrindinio 
reglamento bei pasiūlyti ERPF ir ESF reglamentų pakeitimų.
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Tačiau dabartinės aplinkybės laikytinos naudinga treniruote, kuri pabrėžia būtinybę laiku 
pradėti tarpinstitucinį dialogą derybose dėl naujo struktūrinių fondų teisės aktų paketo po 
2013 m. 

Be to, žvelgiant į šią netolimą ateitį, būtina rimtai siekti taisyklių ir procedūrų paprastinimo 
principo (dabartiniai pasiūlymai yra tik to paprastinimo pavyzdys), kad būtų galima 
palengvinti pagalbos gavėjų kreipimąsi į struktūrinius fondus ir padidinti galimybę jais 
pasinaudoti.

Todėl Europos Parlamentas labai vertina Tarybos iniciatyvą sukurti neformalią paprastinimo 
ekspertų grupę ir tikisi, kad galės pareikšti savo nuomonę dėl pirmųjų rezultatų ir būsimų 
pasiūlymų šioje srityje. 

Šiomis aplinkybėmis Europos Parlamentas prašo Tarybos ir Komisijos visiškai atsižvelgti į jo 
rekomendacijas ir nuolat jį informuoti apie procedūras, diskusijas ir derybų rezultatus.

Nors dabartiniais pakeitimais nesiekiama pakeisti bendro Sanglaudos politikos pobūdžio, šios 
kritinės aplinkybės gali padėti rasti būdą, kaip būsimą politiką greičiau pritaikyti prie 
kintančio pasaulio poreikių ir lūkesčių bei pasirengti įvairiems kito programavimo laikotarpio 
iššūkiams.
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