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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Biudžeto kontrolės komitetas pritaria Komisijos bandymui atsisakyti BŽŪP reikalavimų 
laikymusi grindžiamo modelio ir pereiti prie rezultatyvumu grindžiamo modelio.

Vis dėlto, kaip teigiama Audito Rūmų nuomonėje Nr. 7/2018, „ tai nepašalintų būtinybės 
tikrinti teisėtumą ir tvarkingumą“. Pagal Komisijos pasiūlymą valstybių narių priežiūros 
vaidmuo nesikeičia, tačiau, anot Audito Rūmų, tvirtinančiųjų įstaigų atliekamas teisėtumo ir 
tvarkingumo tikrinimas nebėra privalomas. Neaišku, ar tvirtinančiųjų įstaigų tikrinimas 
apimtų apibrėžtis ir konkrečius BŽŪP strateginiuose planuose nustatytus tinkamumo 
finansuoti kriterijus. Labai keičiasi ataskaitų teikimas ir Komisijos gaunamas patikinimas. 
Komisija negautų kontrolės statistinių duomenų iš mokėjimo agentūrų ir patikinimo dėl 
tvirtinančiųjų įstaigų vykdomų mokėjimų atskiriems ūkininkams. 

Pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo galutinė atsakomybė už biudžeto įgyvendinimą 
bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, įskaitant valstybėse narėse atliktus mokėjimus, ir 
toliau tenka Komisijai. Komisijos pasiūlymas susilpnins su tuo susijusią Komisijos 
atskaitomybę.

Komisija nebegalės įvertinti, kokiu mastu mokėjimai pažeidė taisykles. Priėmus pasiūlymą 
taip pat būtų sunkiau taikyti vieno bendro audito principą, ypač dėl sumenkėjusio 
tvirtinančiųjų įstaigų vaidmens. Tai, kad neseniai buvo nužudyti tyrimus vykdę žurnalistai, 
primena mums, kad dabar ne laikas silpninti ES vykdomos finansinių sandorių kontrolės, 
apimančios ir galutinius paramos gavėjus, grandinę.

PAKEITIMAI

Biudžeto kontrolės komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą 
atsižvelgti į šiuos pakeitimus: 

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) įgyvendinant Reglamente (ES) 
Nr. 1308/2013 nustatytas priemones 
patirtos išlaidos, kurias Komisijos 
prašoma kompensuoti, yra teisėtos ir 
tvarkingos.

d) patirtos išlaidos, kurias Komisijos 
prašoma kompensuoti, ypač Reglamente 
(ES) Nr. 1308/2013 nustatytoms 
priemonėms, yra teisėtos ir tvarkingos.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu, kad tvirtinančiosios įstaigos pateiktų nuomonę dėl visų galutiniams paramos 



PE631.923v01-00 4/9 PA\1171461LT.docx

LT

gavėjams mokamų išlaidų, kurias Komisijos paprašyta Kompensuoti.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jos buvo patirtos pagal taikytinas 
Sąjungos taisykles arba

b) jos buvo patirtos pagal taikytinas 
Sąjungos taisykles ir

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) jos sutampa su atitinkamu praneštu
produktu,

i) jos sutampa su atitinkamu 
pagamintu produktu,

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) jos buvo patirtos laikantis taikomų 
įmonių valdymo sistemų, neapimančių 
atskirų paramos gavėjų atitikties 
reikalavimams sąlygų, nustatytų
nacionaliniuose BŽŪP strateginiuose 
planuose.

ii) jos buvo patirtos laikantis taikomų 
įmonių valdymo sistemų, apimančių 
atskiras paramos gavėjų atitikties 
reikalavimams sąlygas, nustatytas
nacionaliniuose BŽŪP strateginiuose 
planuose.

Or. en
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Pagrindimas

Mokėjimo agentūros, laikydamosi vieno bendro audito principo, turi užtikrinti, kad būtų 
laikomasi visų pavieniams paramos gavėjams nustatytų paramos skyrimo sąlygų, įskaitant 
tas, kurios nustatytos nacionaliniuose strateginiuose planuose.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei nustatoma didelių valdymo sistemų 
veikimo trūkumų, Komisija gali paprašyti, 
kad atitinkama valstybė narė imtųsi būtinų 
taisomųjų veiksmų pagal veiksmų planą, 
kuriame nustatyti aiškūs pažangos rodikliai 
ir kuris nustatomas konsultuojantis su 
Komisija.

Jei nustatoma didelių valdymo sistemų 
veikimo trūkumų, Komisija prireikus 
paprašo, kad atitinkama valstybė narė 
imtųsi būtinų taisomųjų veiksmų pagal 
veiksmų planą, kuriame nustatyti aiškūs 
pažangos rodikliai ir kuris nustatomas 
konsultuojantis su Komisija.

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant Finansinio reglamento 127 
straipsnį, Komisija šio reglamento 11 
straipsnyje nurodytų tvirtinančiųjų įstaigų 
darbą laiko patikimu, išskyrus tuo atveju, 
jei ji informavo valstybę narę, kad negali 
remtis tvirtinančiosios įstaigos darbu 
atitinkamais finansiniais metais, ir savo 
rizikos vertinime atsižvelgia į poreikį 
atlikti Komisijos auditus atitinkamoje 
valstybėje narėje.

Taikant Finansinio reglamento 127 
straipsnį, Komisija šio reglamento 11 
straipsnyje nurodytų tvirtinančiųjų įstaigų 
darbą gali laikyti patikimu, išskyrus tuo 
atveju, jei ji informavo valstybę narę, kad 
negali remtis tvirtinančiosios įstaigos darbu 
atitinkamais finansiniais metais, ir savo 
rizikos vertinime atsižvelgia į poreikį 
atlikti Komisijos auditus atitinkamoje 
valstybėje narėje.

Or. en

Pagrindimas

Vieno bendro audito sistema nereiškia, kad Komisija privalo valstybių narių įstaigų darbą 
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laikyti patikimu.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau dėl intervencinių priemonių rūšių, 
nurodytų Reglamente (ES) .../... 
[Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų], 
kaip nurodyta pirmoje pastraipoje, sumos, 
kurioms neskiriamas Sąjungos 
finansavimas, taikomos tik tuo atveju, kai 
yra didelių valstybių narių valdymo 
sistemų veikimo trūkumų.

Dėl intervencinių priemonių rūšių, 
nurodytų Reglamente (ES) .../... 
[Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų], 
kaip nurodyta pirmoje pastraipoje, sumos, 
kurioms neskiriamas Sąjungos 
finansavimas, taikomos tuo atveju, kai yra 
didelių valstybių narių valdymo sistemų 
veikimo trūkumų.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma pastraipa netaikoma pavienių 
paramos gavėjų paramos skyrimo sąlygų, 
nustatytų nacionaliniuose BŽŪP 
strateginiuose planuose ir nacionalinėse 
taisyklėse, nesilaikymo atvejais.

Pirma pastraipa prireikus taip pat taikoma
pavienių paramos gavėjų paramos skyrimo 
sąlygų, nustatytų nacionaliniuose BŽŪP 
strateginiuose planuose ir nacionalinėse 
taisyklėse, nesilaikymo atvejais.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu, kad Komisija pasiliktų galimybę tikrinti, ar laikomasi pavienių paramos gavėjų
paramos skyrimo sąlygų. Tai, kad buvo nužudyti tyrimus vykdę žurnalistai, rodo, kad 
valstybių narių įstaigų kontrolė ne visada būna neutrali ir veiksminga.
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi atitinkamų 
atsargumo priemonių siekdamos užtikrinti, 
kad taikomos nuobaudos, kaip nurodyta 1 
dalies d punkte, būtų proporcingos ir jų 
dydis diferencijuojamas atsižvelgiant į 
nustatyto reikalavimų nesilaikymo 
sunkumą, mastą, trukmę ir pasikartojimą.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiksmų, kuriems teikiama parama iš 
finansinių priemonių, kaip nurodyta 
Reglamente (ES) .../... [BNR 52 
straipsnyje] patikros atliekamos tik 
finansines priemones įgyvendinančių 
subjektų lygmeniu.

Veiksmų, kuriems teikiama parama iš 
finansinių priemonių, kaip nurodyta 
Reglamente (ES) .../... [BNR 52 
straipsnyje] patikros atliekamos finansines 
priemones įgyvendinančių subjektų 
lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Patikros neatliekamos EIB arba kitų 
tarptautinių finansų įstaigų, kuriose 
valstybė narė yra akcininkė, lygmeniu.

Patikros taip pat gali būti atliekamos EIB 
arba kitų tarptautinių finansų įstaigų, 
kuriose valstybė narė yra akcininkė, 
lygmeniu.
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Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nedarant poveikio valstybių narių 
atsakomybei už integruotos sistemos 
įgyvendinimą ir taikymą, Komisija gali 
prašyti specializuotų įstaigų arba asmenų 
pagalbos, kad būtų sudarytos palankesnės 
integruotos sistemos sukūrimo, stebėsenos 
ir taikymo sąlygos, visų pirma siekiant 
valstybių narių kompetentingoms valdžios 
institucijoms teikti technines konsultacijas.

3. Nedarant poveikio valstybių narių 
atsakomybei už integruotos sistemos 
įgyvendinimą ir taikymą, Komisija 
prireikus prašo specializuotų įstaigų arba 
asmenų pagalbos, kad būtų sudarytos 
palankesnės integruotos sistemos 
sukūrimo, stebėsenos ir taikymo sąlygos, 
visų pirma siekiant valstybių narių 
kompetentingoms valdžios institucijoms 
teikti technines konsultacijas.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės įrašo ir saugo visus 
duomenis ir dokumentus apie metinius 
produktus, apie kuriuos pranešta atliekant 
metinį veiklos rezultatų patvirtinimą, kaip 
nurodyta 52 straipsnyje, ir siekiant BŽŪP 
strateginiame plane išdėstytų tikslų 
padarytą pažangą, apie kurią pranešta ir
kuri stebima pagal Reglamento (ES) .../... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
115 straipsnį.

Valstybės narės įrašo ir saugo visus 
duomenis ir dokumentus apie gautus 
metinius produktus, atliekant metinį 
veiklos rezultatų patvirtinimą, kaip 
nurodyta 52 straipsnyje, ir siekiant BŽŪP 
strateginiame plane išdėstytų tikslų 
padarytą pažangą, kuri stebima pagal 
Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] 115 straipsnį.

Or. en
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės riboja galimybes 
visuomenei susipažinti su 3 ir 4 dalyse 
nurodytais duomenų rinkiniais, jeigu tokia 
galimybė turėtų neigiamos įtakos asmens 
duomenų konfidencialumui pagal 
Reglamentą (ES) 2016/679.

5. Valstybės narės gali riboti
galimybes visuomenei susipažinti su 3 ir 4 
dalyse nurodytais duomenų rinkiniais, 
jeigu tokia galimybė turėtų neigiamos 
įtakos asmens duomenų konfidencialumui 
pagal Reglamentą (ES) 2016/679.

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taisyklių, susijusių su paramos sąlygomis, 
laikymuisi užtikrinti valstybės narės gali 
naudoti savo turimas kontrolės ir 
administravimo sistemas.

Taisyklių, susijusių su paramos sąlygomis, 
laikymuisi užtikrinti valstybės narės 
naudoja savo turimas kontrolės ir 
administravimo sistemas.

Or. en
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