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PASIŪLYMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

Pakeitimas 1

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 a dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

(1a) pabrėžia, kad teisėkūros pasiūlyme 
nurodytas finansinis paketas yra tik 
orientyras teisėkūros institucijai ir jis 
negali būti nustatytas, kol nebus pasiektas 
susitarimas dėl pasiūlymo dėl reglamento, 
kuriuo nustatoma 2014–2020 m. 
daugiametė finansinė programa;

Pakeitimas 2

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 b dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

(1b) primena savo 2011 m. birželio 8 d. 
rezoliuciją „Dėl investicijų į ateitį. Naujoji 
daugiametė finansinė programa (DFP), 
skirta konkurencingai, tvariai ir 
integracinei Europai“1 ir 2012 m. spalio 
23 d. rezoliuciją „Siekiant teigiamos 
2014–2020 m. daugiametės finansinės 
programos patvirtinimo procedūros 
baigties“2; pakartoja, kad siekiant 
sudaryti Sąjungai sąlygas įgyvendinti 
esamus politinius prioritetus ir Lisabonos 
sutartyje numatytas naujas užduotis, taip 
pat reaguoti į nenumatytus įvykius reikia 
kitoje DFP skirti pakankamai papildomų 
išteklių; ragina Tarybą, jei ji nesutinka su
šiuo požiūriu, aiškiai nurodyti, kurių jos 
politinių prioritetų arba projektų galėtų 
būti atsisakyta, nepaisant įrodytos jų 
pridėtinės vertės Europai;



PE498.148v02-00 4/16 AD\922730LT.doc

LT

_______________
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0360.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) laikydamosi Stojimo sutarties 
įsipareigojimų, Bulgarija, Lietuva ir 
Slovakija su Bendrijos pagalba galutinai 
sustabdė branduolines elektrines ir padarė 
didelę pažangą jų eksploatavimo 
nutraukimo srityje. Būtinos tolesnės 
pastangos, kad būtų toliau sėkmingai 
vykdomi išmontavimo darbai, kol bus 
pasiektas negrįžtamas saugaus 
eksploatavimo nutraukimo proceso etapas, 
kartu užtikrinant, kad būtų taikomi 
aukščiausi saugos standartai. Remiantis 
skaičiavimų rezultatais, eksploatavimo 
nutraukimo darbams užbaigti reikės 
nemažai papildomų finansinių išteklių;

(4) laikydamosi Stojimo sutarties 
įsipareigojimų, Bulgarija, Lietuva ir 
Slovakija su Bendrijos pagalba galutinai 
sustabdė branduolines elektrines ir padarė 
didelę pažangą jų eksploatavimo 
nutraukimo srityje. Būtinos tolesnės 
pastangos, kad būtų toliau sėkmingai 
vykdomi išmontavimo darbai, kol bus 
pasiektas negrįžtamas saugaus 
eksploatavimo nutraukimo proceso etapas, 
kartu užtikrinant, kad būtų taikomi 
aukščiausi saugos standartai. Remiantis 
skaičiavimų rezultatais, eksploatavimo 
nutraukimo darbams užbaigti reikės 
nemažai papildomų finansinių išteklių, taip 
pat reikia atsižvelgti į bendrą Sąjungos ir 
šių valstybių narių finansinę atsakomybę;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) nors visi atitinkami blokai buvo 
sustabdyti laikantis atitinkamų terminų, 
toliau vėluojama įgyvendinti kai kurias 
eksploatavimo nutraukimo programas, o 
tai kenksminga ekonominiu ir 
nepriimtina politiniu požiūriu; ši 
problema turėtų būti sprendžiama 
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pasinaudojant persvarstytu išsamiu 
eksploatavimo nutraukimo planu;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) kadangi įgyvendinant kai kurias 
programas kol kas nepadaryta 
organizacinių pokyčių, reikalingų siekiant 
veiksmingai nutraukti eksploatavimą, 
turėtų būti užtikrinta, kad būtų atliktas 
būtinas organizacinės struktūros 
pertvarkymas;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) programoms skirtų asignavimų 
sumos, taip pat programavimo laikotarpis 
ir šių sumų paskirstymas Kozlodujaus, 
Ignalinos ir Bohunicės programoms gali 
būti persvarstyti remiantis laikotarpio 
vidurio vertinimo ataskaitos rezultatais, 
užtikrinant, kad bus laikomasi 
aukščiausių saugos standartų ir nekils 
pavojus nuosekliam eksploatavimo 
nutraukimo procesui vadovaujantis 
atitinkamais eksploatavimo nutraukimo 
planais;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) reikėtų tinkamai atsižvelgti į Audito 
Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 16/2011 
„ES finansinė parama atominių 
elektrinių Bulgarijoje, Lietuvoje ir 
Slovakijoje eksploatavimo nutraukimui: 
pasiekimai ir ateities iššūkiai“, į kurią 
įtrauktos išvados ir rekomendacijos; 

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) branduolinių elektrinių, kurioms 
taikomas šis reglamentas, eksploatavimo 
nutraukimas turėtų būti vykdomas 
remiantis geriausia turima technine 
patirtimi ir tinkamai atsižvelgiant į 
uždaromų blokų pobūdį ir technologines 
specifikacijas, kad būtų užtikrintas 
didžiausias įmanomas efektyvumas;

(9) branduolinių elektrinių, kurioms 
taikomas šis reglamentas, eksploatavimo 
nutraukimas turėtų būti vykdomas 
remiantis geriausia turima technine 
patirtimi, tinkamai atsižvelgiant į 
uždaromų blokų pobūdį ir technologines 
specifikacijas ir išsamiai įvertinant 
eksploatavimo nutraukimo ir poveikio 
švelninimo procesų pažangą, kad būtų 
užtikrintas didžiausias įmanomas 
efektyvumas;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Komisija užtikrins visapusišką 
Sąjungos lėšų panaudojimo skaidrumą, 
atskaitomybę ir demokratinę priežiūrą, 
ypač kai šiomis lėšomis planuojama 
prisidėti arba jau prisidedama prie 
programų bendrų tikslų įgyvendinimo. 
Visų pirma turėtų būti sprendžiamos 
svarbios valdymo, teisinės, finansinės ir 
techninės problemos arba imamasi 
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priemonių joms išspręsti;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrasis programos tikslas yra padėti 
atitinkamoms valstybėms narėms laikantis 
atitinkamų eksploatavimo nutraukimo 
planų ir išlaikant aukščiausią saugos lygį 
pasiekti negrįžtamą Kozlodujaus 
branduolinės elektrinės 1–4 blokų, 
Ignalinos branduolinės elektrinės 1 ir 2 
blokų ir Bohunicės V1 branduolinės 
elektrinės 1 ir 2 blokų eksploatavimo 
nutraukimo proceso etapą.

1. Bendrasis programos tikslas yra padėti 
atitinkamoms valstybėms narėms laikantis 
atitinkamų eksploatavimo nutraukimo 
planų, išlaikant aukščiausią saugos lygį ir 
nekeliant pernelyg didelio pavojaus 
darbuotojų ir gyventojų sveikatai pasiekti 
negrįžtamą Kozlodujaus branduolinės 
elektrinės 1–4 blokų, Ignalinos 
branduolinės elektrinės 1 ir 2 blokų ir 
Bohunicės V1 branduolinės elektrinės 1 ir 
2 blokų eksploatavimo nutraukimo proceso 
etapą.

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 2014–2020 m. programos įgyvendinimo 
finansinis paketas yra 552 947 000 EUR 
dabartinėmis kainomis.

Atsižvelgiant į nuostolius, patirtus dėl 
blokų sustabdymo anksčiau laiko, ir 
siekiant užtikrinti aukščiausius saugos 
standartus, 2014–2020 m. programos 
įgyvendinimo orientacinė finansavimo 
suma, kaip apibrėžta 201z m. xx mėn. 
Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl 
bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir 
patikimo finansų valdymo [18] punkte, 
neviršija [....] EUR 2011 m. 
palyginamosiomis kainomis. Šis finansinis 
paketas tik parodo teisėkūros institucijos 
norą ir nedaro įtakos biudžeto valdymo 
institucijos įgaliojimams, nustatytiems 
Sutartyje dėl ES veikimo.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Metinius asignavimus tvirtina biudžeto 
valdymo institucija, nepažeisdama 
Reglamento, kuriuo nustatoma 2014–
2020 m. daugiametė finansinė programa, 
ir 201z m. xx mėn. Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio 
susitarimo dėl bendradarbiavimo biudžeto 
klausimais ir patikimo finansų valdymo 
nuostatų.

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ta suma Kozlodujaus, Ignalinos ir 
Bohunicės programoms paskirstoma taip:

Ta suma Kozlodujaus, Ignalinos ir 
Bohunicės programoms preliminariai
paskirstoma taip:

a) 208 503 000 EUR Kozlodujaus 
programai 2014–2020 m. laikotarpiu;

a) 37,7 % Kozlodujaus programai 2014–
2020 m. laikotarpiu;

b) 229 629 000 EUR Ignalinos programai 
2014–2017 m. laikotarpiu; 

b) 41,5 % Ignalinos programai 2014–
2017 m. laikotarpiu; 

c) 114 815 000 EUR Bohunicės programai 
2014–2017 m. laikotarpiu.

c) 20,8 % Bohunicės programai 2014–
2017 m. laikotarpiu.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 2015 m. pabaigoje atlikdama 8 
straipsnyje nurodytą tarpinį vertinimą 
Komisija peržiūrės programos 
įgyvendinimo rezultatus ir įvertins 
Kozlodujaus, Ignalinos ir Bohunicės 
programų įgyvendinimo pažangą pagal 

2. 2015 m. pabaigoje atlikdama 8 
straipsnyje nurodytą tarpinį vertinimą 
Komisija peržiūrės programos 
įgyvendinimo rezultatus, įvertins 
Kozlodujaus, Ignalinos ir Bohunicės 
programų įgyvendinimo pažangą pagal 
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įgyvendinimo etapų ir tikslų įgyvendinimo 
užbaigimo datas, nurodytas 2 straipsnio 3 
dalyje. Remdamasi tokio vertinimo 
rezultatais, Komisija gali peržiūrėti 
programai skirtų asignavimų sumą, 
programavimo laikotarpį ir tos sumos 
paskirstymą Kozlodujaus, Ignalinos ir 
Bohunicės programoms.

įgyvendinimo etapų ir tikslų įgyvendinimo 
užbaigimo datas, nurodytas 2 straipsnio 3 
dalyje, siekdama užtikrinti, kad finansinis 
programavimas ir finansinių išteklių 
paskirstymas būtų grindžiami tikrosiomis 
reikmėmis ir gebėjimu įsisavinti lėšas. 
Remdamasi tokio vertinimo rezultatais, 
Komisija gali peržiūrėti programai skirtų 
asignavimų sumą, programavimo laikotarpį 
ir tos sumos paskirstymą Kozlodujaus, 
Ignalinos ir Bohunicės programoms, 
visapusiškai atsižvelgdama į biudžeto 
valdymo institucijos prerogatyvas vykdant 
metinę biudžetinę procedūrą.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į didelius nuostolius, patirtus 
dėl blokų sustabdymo anksčiau laiko, 
reikia dėti visas pastangas, kad ir toliau 
tinkamu lygiu būtų taikoma bendro 
finansavimo praktika, nustatyta teikiant 
pasirengimo narystei pagalbą ir teikiant 
2007–2013 m. laikotarpiu visų trijų 
valstybių narių elektrinių eksploatavimo 
nutraukimo darbams skirtą pagalbą, ir 
kad atitinkamai būtų pritrauktos bendro 
finansavimo lėšos iš kitų šaltinių.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies pirma b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Asignavimai taip pat gali būti skiriami 
parengiamiesiems galutinės saugyklos 
statybos darbams. Jie negali būti skiriami 
priemonėms, skirtoms sustabdymo ir 
eksploatavimo nutraukimo padariniams 
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šalinti.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiomis lėšomis taip pat gali būti dengiamos 
techninės ir administracinės pagalbos 
išlaidos, būtinos siekiant užtikrinti 
perėjimą nuo programos prie priemonių, 
priimtų pagal Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1990/2007, Reglamentą (Euratomas) 
Nr. 549/2007 ir Tarybos reglamentą 
(Euratomas) Nr. 647/2010.

Šiomis lėšomis taip pat gali būti dengiamos 
techninės ir administracinės pagalbos 
išlaidos, būtinos siekiant užtikrinti 
perėjimą nuo programos prie priemonių, 
priimtų pagal Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1990/2007, Reglamentą (Euratomas) 
Nr. 549/2007 ir Tarybos reglamentą 
(Euratomas) Nr. 647/2010. Finansiniais 
asignavimais nefinansuojamos kitos 
priemonės nei nurodytos šiame ir 
2 straipsnyje.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kilus nesutarimams dėl sutarčių 
aiškinimo ir sutarčių skyrimo turi būti 
pradedama arbitražo procedūra. 
Vėluojant vykdyti statybos darbus gali būti 
atidedami mokėjimai ir mažinami 
finansiniai asignavimai. Komisija 
Europos Parlamentui teikia metinę 
ataskaitą šiuo klausimu.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Komisijai pateiks peržiūrėtą išsamų 
eksploatavimo nutraukimo planą.

c) Komisijai pateiks persvarstytą išsamų 
eksploatavimo nutraukimo planą, į kurį 
bus įtraukti konkretūs tikslai, projektų 
grafikas, projektų išlaidų struktūra, 
bendro finansavimo dydžiai ir bendras 
finansinis planas, kuriame nurodomi 
nacionalinės finansavimo dalies šaltiniai 
ilguoju laikotarpiu.

Pagrindimas

Vykdant eksploatavimo nutraukimo procesą visos šalys turėtų griežtai laikytis visų tikslų ir 
terminų, programas turėtų stiprinti veiksminga organizacinė struktūra, turėtų būti užtikrinta 
pakankamai iš ES ir nacionalinių biudžetų skiriamų lėšų, kuriomis turėtų būti dengiamos ir 
netikėtos techninės bei saugos kliūtys, iškylančios per eksploatavimo nutraukimo procesą.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įvertins pateiktą informaciją 
apie ex ante sąlygų įvykdymą rengdama 
2014 m. metinę darbo programą, nurodytą 
6 straipsnio 1 dalyje. Priimdama metinę
programą ji gali nuspręsti laikinai 
sustabdyti visos arba dalies finansinės 
Sąjungos pagalbos teikimą, kol bus 
tinkamai įvykdytos ex ante sąlygos.

2. Komisija įvertins pateiktą informaciją 
apie ex ante sąlygų įvykdymą rengdama 
2014 m. metinę darbo programą, nurodytą 
6 straipsnio 1 dalyje, ir visų pirma tai, kaip 
buvo sprendžiamos svarbios valdymo, 
teisinės, finansinės ir techninės 
problemos, ir ar buvo imtasi priemonių 
joms išspręsti. Į šį vertinimą įtraukiama 
Europos branduolinės saugos reguliavimo 
institucijų grupės (ENSREG) pateikta 
nuomonė. Jei Komisija pareiškia pagrįstą 
nuomonę dėl pažeidimo dėl to, kad 
nesilaikyta 1 dalies a punkte nurodytos 
sąlygos, arba jei 1 dalies b arba c punkte 
nurodytos sąlygos įvykdytos 
nepatenkinamai, sprendimas dėl dalies ar
visos finansinės Sąjungos paramos 
sustabdymo gali būti priimtas pagal 
9 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą. Į tokį sprendimą 
atsižvelgiama priimant 2014 m. metinę 
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darbo programą. Sustabdytos paramos 
suma apskaičiuojama remiantis 
6 straipsnio 2 dalyje nurodytame akte 
išdėstytais kriterijais.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ne vėliau kaip iki metų, kurie eina po 
finansinės apskaitos metų, kovo 31 d. 
valstybės narės pateikia finansinio paketo 
panaudojimo ataskaitas. Šios ataskaitos, 
kurias patvirtina nacionalinės audito 
įstaigos, siunčiamos Komisijai ir Tarybai, 
kad būtų įtrauktos į bendrojo ES biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo procedūrą.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija arba jos atstovai ir Audito 
Rūmai turi įgaliojimus atlikti visų dotacijų 
gavėjų, rangovų ir subrangovų, kurie yra 
gavę Sąjungos lėšų, dokumentų auditą ir 
auditą vietoje.

2. Komisija arba jos atstovai, valstybių 
narių, kuriose yra branduoliniai objektai, 
kurių eksploatavimas nutraukiamas, 
nacionalinės audito įstaigos ir Audito 
Rūmai turi įgaliojimus atlikti visų dotacijų 
gavėjų, rangovų ir subrangovų, kurie yra 
gavę Sąjungos lėšų, dokumentų auditą ir 
auditą vietoje. Audito rezultatai pateikiami 
Europos Parlamentui.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba
(OLAF) gali Reglamente (Euratomas, EB) 
Nr. 2185/96 nustatyta tvarka atlikti ūkio 
subjektų, tiesiogiai arba netiesiogiai 
susijusių su tokiu finansavimu, patikras 
vietoje ir inspektavimus, siekdama 
nustatyti, ar nebuvo sukčiavimo, 
korupcijos ar kitos neteisėtos veikos, 
turinčios neigiamos įtakos Europos 
Sąjungos finansiniams interesams, 
susijusiems su dotacijos sutartimi, 
dotacijos sprendimu ar sutartimi dėl 
Sąjungos finansavimo, atvejų.

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba
(OLAF) gali Reglamente (Euratomas, EB) 
Nr. 2185/96 nustatyta tvarka atlikti ūkio 
subjektų, tiesiogiai arba netiesiogiai 
susijusių su tokiu finansavimu, patikras 
vietoje ir inspektavimus, siekdama 
nustatyti, ar nebuvo sukčiavimo, 
korupcijos ar kitos neteisėtos veikos, 
turinčios neigiamos įtakos Europos 
Sąjungos finansiniams interesams, 
susijusiems su dotacijos sutartimi, 
dotacijos sprendimu ar sutartimi dėl 
Sąjungos finansavimo, atvejų. Šių 
patikrinimų ir inspektavimo rezultatai 
pateikiami Europos Parlamentui.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant pirmos ir antros pastraipų, 
bendradarbiavimo susitarimuose su 
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis ir dotacijų susitarimuose, 
dotacijų sprendimuose ir sutartyse, 
sudaromose įgyvendinant šį reglamentą, 
Komisijai, Audito Rūmams ir OLAF 
aiškiai suteikiama teisė atlikti tokį auditą, 
patikras vietoje ir inspektavimus.

Nepažeidžiant pirmos ir antros pastraipų, 
bendradarbiavimo susitarimuose su 
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis ir dotacijų susitarimuose, 
dotacijų sprendimuose ir sutartyse, 
sudaromose įgyvendinant šį reglamentą, 
Komisijai, Audito Rūmams ir OLAF 
aiškiai suteikiama teisė atlikti tokį auditą, 
patikras vietoje ir inspektavimus ir 
užtikrinama, kad jų rezultatai būtų 
pateikiami Europos Parlamentui.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki 2015 m. pabaigos
Komisija, atsižvelgdama į priemonių 

1. Ne vėliau kaip iki 2016 m. gegužės mėn.
Komisija, atsižvelgdama į priemonių 
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pakeitimo ar sustabdymo sprendimus, 
parengia vertinimo ataskaitą apie visų 
priemonių tikslų įgyvendinimą rezultatų ir 
poveikio lygmeniu, išteklių naudojimo 
efektyvumą ir pridėtinę vertę Sąjungai. 
Atliekant vertinimą taip pat nagrinėjamos 
paprastinimo galimybės, vidaus ir išorės 
suderinamumas, tolesnis visų tikslų 
aktualumas. Vertinimo ataskaitoje 
atsižvelgiama į ilgalaikio ankstesnių 
priemonių poveikio vertinimo rezultatus.

pakeitimo ar sustabdymo sprendimus ir 
glaudžiai bendradarbiaudama su paramos 
gavėjais, parengia tarpinio vertinimo 
ataskaitą apie visų priemonių tikslų 
įgyvendinimą rezultatų ir poveikio 
lygmeniu, išteklių naudojimo efektyvumą 
ir pridėtinę vertę Sąjungai, taip pat apie 
programų valdymo efektyvumą, įskaitant 
išorės įstaigų, pvz., Europos 
rekonstrukcijos ir plėtros banko, vykdytą 
Sąjungos lėšų valdymo efektyvumą. 
Remdamasi šio vertinimo rezultatais, 
Komisija gali persvarstyti valdymo 
sprendimus ir programai skirtų 
asignavimų sumos tinkamumą bei lėšų 
Kozlodujaus, Ignalinos ir Bohunicės 
programoms perskirstymą. Vertinimo 
ataskaitoje atsižvelgiama į ilgalaikio 
ankstesnių priemonių poveikio vertinimo 
rezultatus.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atliekant vertinimus atsižvelgiama į 2 
straipsnio 2 dalyje nurodytais 
veiksmingumo rodikliais grindžiamą 
pažangą.

3. Atliekant vertinimus atsižvelgiama į 2 
straipsnio 2 dalyje nurodytais 
veiksmingumo rodikliais grindžiamą 
pažangą ir 4 straipsnio 1 dalies c punkte 
numatytų reikalavimų įgyvendinimą. 
Vertinimo ataskaita pateikiama Europos 
branduolinės saugos reguliavimo 
institucijų grupei (ENSREG) patikrinti.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 a straipsnis
2014–2020 m. laikotarpio galutinis 
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vertinimas
1. Komisija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su paramos gavėjais, 
atlieka ex post vertinimą. Ex post
vertinime nagrinėjamas programos 
veiksmingumas bei rezultatyvumas ir 
poveikis eksploatavimo nutraukimui.
2. Komisija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis ir paramos gavėjais, iki 2020 m. 
gruodžio 31 d. parengia galutinę 
programos veiksmingumo ir 
rezultatyvumo vertinimo ataskaitą ir 
įvertina finansuotų priemonių 
veiksmingumą poveikio, išteklių 
naudojimo ir pridėtinės vertės Sąjungai 
požiūriais.
3. Atliekant galutinį vertinimą 
atsižvelgiama į 2 straipsnio 2 dalyje 
nurodytais veiksmingumo rodikliais 
grindžiamą pažangą.
4. Komisija pateikia šio vertinimo išvadas 
Europos Parlamentui ir Tarybai.
5. Komisija atsižvelgia į skirtingas šių 
valstybių narių eksploatavimo nutraukimo 
žinias ir taikomas strategijas siekdama 
rasti galimus būdus suderinti Sąjungoje 
taikomus eksploatavimo nutraukimo 
metodus, kad būtų laiku sukauptos 
reikiamos žinios Sąjungos branduolinės 
pramonės konkurencingumui šioje srityje 
gerinti.
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