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PAKEITIMAI

Biudžeto kontrolės komitetas teikia atsakingam Regioninės plėtros komitetui šiuos 
pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) projektų atrankos etape turi būti 
užtikrintas į rezultatus orientuotas 
požiūris. Šiuo tikslu valstybės narės turėtų 
palyginti paraiškas dėl finansavimo ir 
įvertinti rezultatus, remdamosi 
atitinkamais projekte nurodytais 
rodikliais. Projektų atranka turėtų būti 
pagrįsta tiesioginiu paraiškų palyginimu, 
vengiant taikyti pateikimo eiliškumo 
principą;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) turėtų būti dar patobulinti 
mechanizmai, kuriais užtikrinamas 
Sąjungos finansavimo politikos ir Sąjungos 
ekonomikos valdymo ryšys, kad Komisija 
galėtų pateikti pasiūlymą Tarybai 
sustabdyti visų arba dalies įsipareigojimų 
dėl vienos ar daugiau atitinkamos valstybės 
narės programų vykdymą, jei ta valstybė 
narė nesiima rezultatyvių ekonomikos 
valdymo proceso veiksmų. Siekiant 
užtikrinti vienodą įgyvendinimą ir 
atsižvelgiant į nustatomų priemonių 
finansinio poveikio mastą, Tarybai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai ir ji 
turėtų imtis veiksmų remdamasi Komisijos 

(20) turėtų būti dar patobulinti 
mechanizmai, kuriais užtikrinamas 
Sąjungos finansavimo politikos ir Sąjungos 
ekonomikos valdymo ryšys, kad Komisija 
galėtų pateikti pasiūlymą Tarybai 
sustabdyti visų arba dalies įsipareigojimų
dėl vienos ar daugiau atitinkamos valstybės 
narės programų vykdymą, jei ta valstybė 
narė nesiima rezultatyvių ekonomikos 
valdymo proceso veiksmų. Siekiant 
užtikrinti vienodą įgyvendinimą ir 
atsižvelgiant į nustatomų priemonių 
finansinio poveikio mastą, Tarybai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai ir ji 
turėtų imtis veiksmų remdamasi Komisijos 
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pasiūlymu. Siekiant sudaryti palankesnes 
sąlygas priimti sprendimus, reikalingus 
siekiant užtikrinti rezultatyvius 
ekonomikos valdymo proceso veiksmus, 
turėtų būti taikoma atvirkštinės 
kvalifikuotos balsų daugumos taisyklė;

pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos 
Parlamentu. Siekiant sudaryti palankesnes 
sąlygas priimti sprendimus, reikalingus 
siekiant užtikrinti rezultatyvius 
ekonomikos valdymo proceso veiksmus, 
turėtų būti taikoma atvirkštinės 
kvalifikuotos balsų daugumos taisyklė;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekdama išnagrinėti programų 
rezultatus valstybė narė turėtų įsteigti 
stebėsenos komitetus. ERPF, ESF+ ir 
Sanglaudos fondo atveju metinės 
įgyvendinimo ataskaitos turėtų būti 
pakeistos metiniu struktūriniu politiniu 
dialogu, grindžiamu naujausia programos 
įgyvendinimo informacija ir duomenimis, 
kuriuos pateikia valstybė narė;

(27) siekdama išnagrinėti programų 
rezultatus valstybė narė turėtų skaidriai
įsteigti stebėsenos komitetus. ERPF, ESF+ 
ir Sanglaudos fondo atveju metinės 
įgyvendinimo ataskaitos turėtų būti 
pakeistos metiniu struktūriniu politiniu 
dialogu, grindžiamu naujausia programos 
įgyvendinimo informacija ir duomenimis, 
kuriuos pateikia valstybė narė;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) kad būtų galima nedelsiant taikyti 
fiksuotąsias normas, bet kokia 2014–
2020 m. laikotarpiu valstybių narių 
nustatyta fiksuotoji norma, pagrįsta 
sąžiningu, teisingu ir patikrinamu 
apskaičiavimo metodu, turėtų būti toliau 
taikoma panašiems veiksmams, 
remiamiems pagal šį reglamentą, 
nereikalaujant naujo skaičiavimo metodo;

(35) kad būtų galima nedelsiant taikyti 
fiksuotąsias normas, bet kokia 2014–
2020 m. laikotarpiu valstybių narių 
nustatyta fiksuotoji norma, pagrįsta 
sąžiningu, teisingu ir patikrinamu 
apskaičiavimo metodu, turėtų būti toliau 
taikoma panašiems veiksmams, 
remiamiems pagal šį reglamentą, 
nereikalaujant naujo skaičiavimo metodo, 
su sąlyga, kad bus atsižvelgta į infliaciją;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
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45 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45a) siekiant kovoti su tarpvalstybiniu 
sukčiavimu įgyvendinant programas, 
turėtų būti sukurta greito ir veiksmingo 
keitimosi informacija sistema, pagal kurią 
kompetentingos institucijos galėtų 
naudotis abipuse administracine pagalba, 
kad būtų galima atlikti kryžminę dviejų ar 
daugiau valstybių narių vykdomų 
sandorių apskaitos įrašų kontrolę, taip 
užtikrinant horizontalų ir visapusišką 
valstybių narių finansinių interesų 
apsaugos metodą;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) turėtų būti įmanoma sumažinti 
patikrinimų ir audito reikalavimus, jei 
užtikrinama, kad programa pastaruosius 
dvejus metus iš eilės veikė rezultatyviai, 
nes tai rodo, kad fondai rezultatyviai ir 
veiksmingai įgyvendinami ilgą laiką;

(52) turėtų būti įmanoma sumažinti 
patikrinimų ir audito reikalavimus, jei 
užtikrinama, kad programa pastaruosius 
dvejus metus iš eilės veikė rezultatyviai, 
nes tai rodo, kad fondai rezultatyviai ir 
veiksmingai įgyvendinami ilgą laiką, 
pasiliekant galimybę vykdyti atsitiktinius 
patikrinimus ir patikrinimus iš anksto 
nepranešus;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58) valstybės narės taip pat turėtų 
veiksmingai užkirsti kelią bet kokiems 
pažeidimams, įskaitant paramos gavėjų 
sukčiavimą, juos nustatyti ir imtis 
atitinkamų veiksmų. Be to, pagal 
Reglamentą (ES, Euratomas) 

(58) valstybės narės taip pat turėtų 
veiksmingai užkirsti kelią bet kokiems 
pažeidimams, įskaitant paramos gavėjų 
sukčiavimą, juos nustatyti ir imtis 
atitinkamų veiksmų. Be to, pagal 
Reglamentą (ES, Euratomas) 
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Nr. 883/201318 ir reglamentus (Euratomas, 
EB) Nr. 2988/9519 bei Nr. 2185/9620

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba 
(OLAF) gali atlikti tyrimus, įskaitant 
administracinius patikrinimus ir 
inspektavimus vietoje, siekdama nustatyti, 
ar nebūta sukčiavimo, korupcijos ar kitos 
neteisėtos veiklos atvejų, darančių poveikį 
Sąjungos finansiniams interesams. Pagal 
Reglamentą (ES) 2017/193921 Europos 
prokuratūra gali tirti sukčiavimo ir kitos 
nusikalstamos veikos atvejus, darančius 
poveikį Sąjungos finansiniams interesams, 
kaip nustatyta Direktyvoje (ES) 
2017/137122 dėl kovos su Sąjungos 
finansiniams interesams kenkiančiu 
sukčiavimu baudžiamosios teisės 
priemonėmis, ir vykdyti baudžiamąjį 
persekiojimą. Valstybės narės turėtų imtis 
būtinų priemonių, kad bet kuris asmuo arba 
subjektas, gaunantis Sąjungos lėšas, 
visapusiškai bendradarbiautų siekdamas 
apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, 
suteiktų būtinas teises ir prieigą Komisijai, 
Europos kovos su sukčiavimu tarnybai 
(OLAF), Europos prokuratūrai ir Europos 
Audito Rūmams ir užtikrintų, kad visos 
Sąjungos lėšų naudojimo procese 
dalyvaujančios trečiosios šalys suteiktų 
lygiavertes teises; Valstybės narės turėtų 
pranešti Komisijai apie nustatytus 
pažeidimus, įskaitant sukčiavimą, ir apie 
atitinkamus savo tolesnius veiksmus, taip 
pat tolesnius veiksmus po OLAF tyrimų;

Nr. 883/201318 ir reglamentus (Euratomas, 
EB) Nr. 2988/9519 bei Nr. 2185/9620

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba 
(OLAF) gali atlikti tyrimus, įskaitant 
administracinius patikrinimus ir 
inspektavimus vietoje, siekdama nustatyti, 
ar nebūta sukčiavimo, korupcijos ar kitos 
neleistinos veiklos atvejų, darančių poveikį 
Sąjungos finansiniams interesams. Pagal 
Reglamentą (ES) 2017/193921 Europos 
prokuratūra gali tirti sukčiavimo ir kitos 
nusikalstamos veikos atvejus, darančius 
poveikį Sąjungos finansiniams interesams, 
kaip nustatyta Direktyvoje (ES) 
2017/137122 dėl kovos su Sąjungos 
finansiniams interesams kenkiančiu 
sukčiavimu baudžiamosios teisės 
priemonėmis, ir vykdyti baudžiamąjį 
persekiojimą. Valstybės narės turėtų imtis 
būtinų priemonių, kad bet kuris asmuo arba 
subjektas, gaunantis Sąjungos lėšas, 
visapusiškai bendradarbiautų siekdamas 
apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, 
suteiktų būtinas teises ir prieigą Komisijai, 
Europos kovos su sukčiavimu tarnybai 
(OLAF), Europos prokuratūrai ir Europos 
Audito Rūmams ir užtikrintų, kad visos 
Sąjungos lėšų naudojimo procese 
dalyvaujančios trečiosios šalys suteiktų 
lygiavertes teises; Valstybės narės turėtų 
pranešti Komisijai apie nustatytus 
pažeidimus, įskaitant sukčiavimą, ir apie 
atitinkamus savo tolesnius veiksmus, taip 
pat tolesnius veiksmus po OLAF tyrimų;

_________________ _________________

18 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir 
Tarybos reglamentas (Euratomas) 
Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

18 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir 
Tarybos reglamentas (Euratomas) 
Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

19 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 
dėl Europos Bendrijų finansinių interesų 

19 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 
dėl Europos Bendrijų finansinių interesų 
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apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1). apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

20 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos 
reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir 
inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti 
Europos Bendrijų finansinius interesus nuo 
sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 
1996 11 15, p. 2).

20 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos 
reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir 
inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti 
Europos Bendrijų finansinius interesus nuo 
sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 
1996 11 15, p. 2).

21 2017 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo 
įgyvendinamas tvirtesnis 
bendradarbiavimas Europos prokuratūros 
įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 
1).

21 2017 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo 
įgyvendinamas tvirtesnis 
bendradarbiavimas Europos prokuratūros 
įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 
1).

22 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl 
kovos su Sąjungos finansiniams interesams 
kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios 
teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, 
p. 29).

22 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl 
kovos su Sąjungos finansiniams interesams 
kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios 
teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, 
p. 29).

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
70 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70) ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir 
kad tos konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros nustatytais principais. Visų 
pirma siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus 
dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir 
valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams 
sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 
su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(70) ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija skaidriai ir
tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 
ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų 
vykdomos vadovaujantis 2016 m. 
balandžio 13 d. Tarpinstituciniame 
susitarime dėl geresnės teisėkūros 
nustatytais principais. Visų pirma siekiant 
užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti 
atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas 
ir Taryba visus dokumentus gauna tuo 
pačiu metu kaip ir valstybių narių 
ekspertai, o jų ekspertams sistemingai
suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos 
ekspertų grupių, kurios atlieka su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, posėdžiuose;
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) produkto rodiklis – rodiklis, pagal 
kurį matuojami pasiekti konkretūs 
intervencinių priemonių rezultatai;

12) produkto rodiklis – kokybinis arba 
kiekybinis rodiklis, pagal kurį matuojami 
pasiekti konkretūs intervencinių priemonių 
rezultatai;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) rezultato rodiklis – rodiklis, pagal 
kurį matuojamas remiamų intervencinių 
priemonių poveikis trumpuoju laikotarpiu, 
visų pirma tiesioginiams adresatams, 
tikslinei grupei ar infrastruktūros 
naudotojams;

13) rezultato rodiklis – kokybinis arba 
kiekybinis rodiklis, pagal kurį matuojamas 
remiamų intervencinių priemonių poveikis 
trumpuoju laikotarpiu, visų pirma 
tiesioginiams adresatams, tikslinei grupei 
ar infrastruktūros naudotojams;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal daugiapakopio valdymo 
principą valstybė narė tuos partnerius 
įtraukia rengiant partnerystės sutartis bei 
rengiant ir įgyvendinant programas, 
įskaitant jų dalyvavimą stebėsenos 
komitetuose pagal 34 straipsnį.

2. Pagal daugiapakopio valdymo 
principą valstybė narė tuos partnerius 
įtraukia ir gerbia rengiant partnerystės 
sutartis bei rengiant ir įgyvendinant 
programas, įskaitant jų dalyvavimą 
stebėsenos komitetuose pagal 34 straipsnį.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Apie šio straipsnio 3 dalyje 
nurodytą deleguotąjį aktą dėl Europos 
partnerystės elgesio kodekso Komisija ne 
vėliau kaip 2020 m. liepos 31 d. vienu 
metu praneša Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Tuo deleguotuoju aktu 
nurodoma jo taikymo pradžios data negali 
būti ankstesnė nei jo priėmimo data.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Bet kokios prievolės, nustatytos 
valstybėms narėms pagal šį straipsnį arba 
pagal Deleguotąjį reglamentą 
(ES) Nr. 240/2014, nesilaikymas 
nelaikomas pažeidimu, dėl kurio turi būti 
taikoma 98 straipsnyje nurodyta finansinė 
pataisa. 

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Bent kartą per metus programų 
įgyvendinimo klausimais Komisija 
konsultuojasi su organizacijomis, kurios 
atstovauja partneriams Sąjungos lygmeniu.

4. Bent kartą per metus programų 
įgyvendinimo klausimais Komisija 
konsultuojasi su organizacijomis, kurios 
atstovauja partneriams Sąjungos lygmeniu, 
ir praneša Europos Parlamentui ir 
Tarybai apie rezultatus.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) sumos, kurios turi būti skirtos 
įnašui į „InvestEU“, suskirstytos pagal 
fondą ir pagal regionų kategoriją;

e) pagrįstais atvejais sumos, kurios 
turi būti skirtos įnašui į „InvestEU“, 
suskirstytos pagal fondą ir pagal regionų 
kategoriją;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija vertina partnerystės 
sutartį ir jos atitiktį šiam reglamentui ir 
konkrečiam fondui taikomoms taisyklėms. 
Savo vertinime Komisija visų pirma 
atsižvelgia į atitinkamas konkrečiai šaliai 
skirtas rekomendacijas.

1. Komisija vertina partnerystės 
sutartį ir jos atitiktį šiam reglamentui ir 
konkrečiam fondui taikomoms taisyklėms. 
Savo vertinime Komisija visų pirma 
atsižvelgia į atitinkamas konkrečiai šaliai 
skirtas rekomendacijas ir laikosi 
partnerystės ir daugiapakopio valdymo 
principų.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Tuo atveju, kai Komisija ir 
valstybė narė nesutaria dėl reikiamos 
sąlygos taikymo konkrečiam programos 
tikslui ar prioritetams arba dėl jos 
įvykdymo, Komisija, pateikdama pagrįstą 
nuomonę, privalo įrodyti, kad ši sąlyga 
taikytina, arba kad ji neįvykdyta.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 6 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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6b. Komisija nedelsdama atšaukia 
tarpinių mokėjimų prioritetui sustabdymą, 
jei valstybė narė baigia vykdyti veiksmus, 
susijusius su atitinkamai programai 
taikytinų reikiamų sąlygų, kurios nebuvo 
įvykdytos tuo metu, kai Komisijai priėmė 
sprendimą dėl sustabdymo, įvykdymu. Ji 
taip pat nedelsdama atšaukia sustabdymą, 
jei dėl programos dalinio pakeitimo, 
susijusio su atitinkamu prioritetu, 
atitinkama reikiama sąlyga nebetaikoma.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) iki tol taikytų rodiklių svarbą;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jei valstybė narė nesiima 
rezultatyvių veiksmų atsiliepdama į 
prašymą, pateiktą pagal 1 dalį, per 3 ir 4 
dalyse nustatytus terminus, Komisija 
pagal 91 straipsnį gali sustabdyti visus 
arba dalį atitinkamoms programoms ar 
prioritetams skirtų mokėjimų.

Išbraukta.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 7 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pateikia pasiūlymą Tarybai 
sustabdyti valstybės narės vienos ar 
daugiau programų visų arba dalies 

Komisija pateikia pasiūlymą Tarybai 
sustabdyti valstybės narės vienos ar 
daugiau programų visų arba dalies 
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įsipareigojimų arba mokėjimų vykdymą, 
jeigu:

įsipareigojimų vykdymą, jeigu:

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmenybė teikiama įsipareigojimų 
sustabdymui; mokėjimai sustabdomi tik 
tuo atveju, jei prašoma imtis 
neatidėliotinų veiksmų ir svarbaus 
nesilaikymo atveju. Mokėjimų 
sustabdymas taikomas mokėjimo 
paraiškoms, kurios dėl atitinkamų 
programų pateiktos po sprendimo dėl 
sustabdymo priėmimo datos.

Išbraukta.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 8 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad Taryba priėmė Komisijos 
pasiūlymą dėl įsipareigojimų vykdymo 
sustabdymo, išskyrus atvejus, kai Taryba, 
priimdama įgyvendinimo aktą, per vieną 
mėnesį nuo Komisijos pasiūlymo 
pateikimo kvalifikuota balsų dauguma 
nusprendžia atmesti tokį pasiūlymą.

Laikoma, kad Taryba priėmė Komisijos 
pasiūlymą dėl įsipareigojimų vykdymo 
sustabdymo, išskyrus atvejus, kai Taryba, 
priimdama įgyvendinimo aktą, per tris 
mėnesius nuo Komisijos pasiūlymo 
pateikimo kvalifikuota balsų dauguma 
nusprendžia atmesti tokį pasiūlymą.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 8 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taryba įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą dėl mokėjimų sustabdymo, 
remdamasi 7 dalyje nurodytu Komisijos 

Išbraukta.
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pasiūlymu.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Įsipareigojimų arba mokėjimų
vykdymo sustabdymo apimtis ir lygis yra 
proporcingi, juos nustatant užtikrinamas 
vienodas požiūris į valstybes nares ir 
atsižvelgiama į atitinkamos valstybės narės 
ekonomines ir socialines aplinkybes, ypač 
atitinkamos valstybės narės nedarbo, 
skurdo ar socialinės atskirties lygį palyginti 
su Sąjungos vidurkiu ir sustabdymo 
poveikį atitinkamos valstybės narės 
ekonomikai. Sustabdymo poveikis 
programoms, kurios ypatingai svarbios 
siekiant įveikti nepalankias ekonomines ar 
socialines sąlygas, yra ypatingas veiksnys, 
į kurį reikia atsižvelgti. Įsipareigojimų 
vykdymas sustabdomas taikant mažesnę iš 
toliau nurodytų viršutinių ribų:

9. Įsipareigojimų vykdymo 
sustabdymo apimtis ir lygis yra 
proporcingi, juos nustatant užtikrinamas 
vienodas požiūris į valstybes nares ir 
atsižvelgiama į atitinkamos valstybės narės 
ekonomines ir socialines aplinkybes, ypač 
atitinkamos valstybės narės nedarbo, 
skurdo ar socialinės atskirties lygį palyginti 
su Sąjungos vidurkiu ir sustabdymo 
poveikį atitinkamos valstybės narės 
ekonomikai. Sustabdymo poveikis 
programoms, kurios ypatingai svarbios 
siekiant įveikti nepalankias ekonomines ar 
socialines sąlygas, yra ypatingas veiksnys, 
į kurį reikia atsižvelgti. Įsipareigojimų 
vykdymas sustabdomas taikant mažesnę iš 
toliau nurodytų viršutinių ribų:

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 10 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei reikalavimų nesilaikoma nuolat, 
įsipareigojimų vykdymas gali būti 
sustabdomas taikant didesnius procentinius 
dydžius, nei nustatyti pirmoje pastraipoje .

Jei reikalavimų nesilaikoma nuolat, 
įsipareigojimų vykdymas gali būti 
sustabdomas taikant ribą, atitinkančią 
dvigubus procentinius dydžius, nustatytus
pirmoje pastraipoje.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 11 dalies 5 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, 
priima sprendimą dėl mokėjimų 
sustabdymo panaikinimo, kai įvykdytos 
pirmoje pastraipoje nustatytos taikytinos 
sąlygos.

Išbraukta.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 11 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a. 7–11 dalyse nustatyta procedūra 
taikoma tik tais atvejais, kai:

a) jau įdiegtos ekonominio valdymo 
priemonės;

b) paaiškėjo, kad tos priemonės 
nepakankamos makroekonominiam ir 
fiskaliniam stabilumui gerinti, ir

c) vienas iš 7 dalies a–e punktuose 
nurodytų atvejų kelia riziką tos valstybės 
narės sanglaudos politikos išlaidoms.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 12 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija informuoja Europos Parlamentą 
apie šio straipsnio įgyvendinimą. Visų 
pirma, kai valstybė narė atitinka vieną iš 7 
dalyje nurodytų sąlygų, Komisija 
nedelsdama informuoja Europos 
Parlamentą ir pateikia išsamią informaciją 
apie fondus ir programas, kurioms galėtų 
būti taikomas įsipareigojimų vykdymo 
sustabdymas.

Komisija informuoja Europos Parlamentą 
apie šio straipsnio įgyvendinimą. Visų 
pirma, kai valstybė narė atitinka vieną iš 7 
dalyje nurodytų sąlygų, Komisija 
nedelsdama informuoja Europos 
Parlamentą ir pateikia pasiūlymo priežastis 
ir išsamią informaciją apie fondus ir 
programas, kurioms galėtų būti taikomas 
įsipareigojimų vykdymo sustabdymas, taip 
pat numatomą to sustabdymo poveikį 
valstybės narės ekonomikai, kad būtų 
galima surengti struktūrinį dialogą 
siekiant užtikrinti prasmingas diskusijas 
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ir sudaryti sąlygas skaidriam vykdymo 
užtikrinimo procesui. Prieš pateikdama 
pasiūlymą dėl įsipareigojimų vykdymo 
sustabdymo, Komisija apie tai informuoja 
Europos Parlamentą.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 12 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Parlamentas gali pakviesti 
Komisiją į struktūrinį dialogą dėl šio 
straipsnio nuostatų taikymo, 
atsižvelgdamas į pirmoje pastraipoje 
nurodytos informacijos perdavimą.

Išbraukta.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 12 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pateikia pasiūlymą dėl 
įsipareigojimų vykdymo sustabdymo arba 
pasiūlymą panaikinti tokį sustabdymą 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

Komisija pateikia pasiūlymą dėl 
įsipareigojimų vykdymo sustabdymo arba 
pasiūlymą panaikinti tokį sustabdymą 
Europos Parlamentui ir Tarybai iš karto po 
jo patvirtinimo, nurodydama pasiūlymo 
priežastis.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 13 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. 1–12 dalys netaikomos prioritetams 
ar programoms, kuriais siekiama ESF+ 
reglamento [4 straipsnio c punkto v 
papunkčio ii papunktyje] nurodyto tikslo.

13. 1–12 dalys netaikomos prioritetams 
ar programoms, kuriais siekiama ESF+ 
reglamento [4 straipsnio 1 dalies xi 
punkte] nurodyto tikslo.
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) konkrečiai šaliai skirtose 
rekomendacijose ir valstybei narei skirtose 
kitose atitinkamose Sąjungos 
rekomendacijose nurodytus uždavinius;

iii) atitinkamose konkrečiai šaliai 
skirtose rekomendacijose nurodytus 
uždavinius;

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios dalies c ir d punktai netaikomi ESF+ 
reglamento [4 straipsnio c punkto vii 
papunktyje] nurodytam konkrečiam tikslui.

Šios dalies c ir d punktai netaikomi ESF+ 
reglamento [4 straipsnio 1 dalies xi 
punkte] nurodytam konkrečiam tikslui.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ERPF, ESF+ ir Sanglaudos fondo 
lėšomis gali būti bendrai remiamos 
programos, kuriomis siekiama investicijų į 
darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą 
tikslo.

1. ERPF, ESF+ ir Sanglaudos fondo 
lėšomis gali būti bendrai remiamos 
programos, kuriomis siekiama investicijų į 
darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą ir 
socialinę įtrauktį tikslo.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekdama išvengti situacijų, kai 
mokėjimai sustabdomi, Komisija 
užtikrina, kad valstybės narės ir regionai, 
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kuriems dėl administracinių gebėjimų 
trūkumo kyla su reikalavimų laikymusi 
susijusių problemų, gautų tinkamą 
techninę pagalbą, kad pagerintų savo 
administracinius gebėjimus.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atrinktų veiksmų skaičius, visos 
tinkamos finansuoti išlaidos, fondų įnašas 
ir vadovaujančiajai institucijai paramos 
gavėjų deklaruotos visos tinkamos 
finansuoti išlaidos; viskas suskirstoma 
pagal intervencinių priemonių rūšis;

a) į duomenis, kuriuos reikia 
perduoti iki kiekvienų metų sausio 31 d., 
kovo 31d., gegužės 31 d., liepos 31 d., 
rugsėjo 30 d. ir lapkričio 30 d., 
įtraukiamas atrinktų veiksmų skaičius, 
visos tinkamos finansuoti išlaidos, fondų 
įnašas ir vadovaujančiajai institucijai 
paramos gavėjų deklaruotos visos tinkamos 
finansuoti išlaidos; viskas suskirstoma 
pagal intervencinių priemonių rūšis;

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atrinktų veiksmų produkto ir 
rezultato rodiklių vertės ir įgyvendinant 
veiksmus pasiektos vertės.

b) į duomenis, kuriuos reikia 
perduoti iki kiekvienų metų gegužės 31 d. 
ir lapkričio 30 d., įtraukiamos atrinktų 
veiksmų produkto ir rezultato rodiklių 
vertės ir įgyvendinant veiksmus pasiektos 
vertės.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina 4. Valstybės narės užtikrina 
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stebėsenos sistemos ir rodiklių duomenų 
kokybę ir patikimumą.

stebėsenos sistemos ir rodiklių duomenų 
kokybę, nepriklausomumą ir patikimumą.
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