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TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1341/2008
2008 m. gruodžio 18 d.
kuriuo iš dalies keičiamos 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
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

(4)

Šie sunkumai gali neigiamai paveikti veiklos valdymą,
ypač vykdant Bendrijos prioritetinių sričių, tokių kaip
aplinkosauga, socialinė įtrauktis, moksliniai tyrimai,
inovacijos ar energetika, projektus, ir administracinės
naštos aspektu. Todėl 55 straipsnis turėtų būti supapras
tintas.

(5)

Supaprastinimas turėtų būti taikomas visiems projektams,
kuriems struktūrinių fondų arba Sanglaudos fondo
parama teikiama iš 2007–2013 m. programavimo laiko
tarpiu. Todėl turėtų būti numatytas jo taikymas atgal.

(6)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 turėtų būti atitin
kamai iš dalies pakeistas,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos
161 straipsnio trečią pastraipą,
atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,
atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą (1),
atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komi
teto nuomonę (2),
atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę,
kadangi:
(1)

2007–2013 m. programavimo laikotarpiui taikyta regla
mentavimo sistema buvo perengta ir suderinta, siekiant
paskatinti fondų veiklos programavimo ir valdymo
supaprastinimą, jų teikiamos paramos veiksmingumą ir
įgyvendinimo subsidiarumą.

(2)

Nustatytas tikslesnis ir griežtesnis projektų, iš kurių
gaunamos pajamos, kuriems taikomos Reglamento (EB)
Nr. 1083/2006 (3), 55 straipsnio nuostatos, nagrinėjimo
būdas, pagrįstas didžiausių tinkamų finansuoti išlaidų
apskaičiavimu.

(3)

Taikant 55 straipsnio nuostatas, išryškėjo daug sunkumų
(įskaitant neproporcingai didelę administracinę naštą),
kurios kyla visų pirma administruojant Europos socialinio
fondo bendrai finansuojamus veiksmus ir Europos regio
ninės plėtros fondo (ERPF) arba Sanglaudos fondo finan
suojamus smulkius veiksmus.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnio 5 dalis pakei
čiama taip:
„5.
Šio straipsnio 1–4 dalių nuostatos taikomos tik ERPF
arba Sanglaudos fondo bendrai finansuojamiems veiksmams,
kurių bendrosios išlaidos viršija 1 000 000 EUR.“
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Jis taikomas nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d. visiems veiksmams,
kuriems struktūrinių fondų arba Sanglaudos fondo parama
teikiama 2007–2013 m.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 18 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
M. BARNIER

(1) 2008 m. gruodžio 16 d. pritarimas (dar nepaskelbtas Oficialiajame
leidinyje).
(2) 2008 m. gruodžio 17 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame
leidinyje).
(3) OL L 210, 2006 7 31, p. 25.

