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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentas nori pabrėžti svarbų dalyką. Daug Bendrųjų nuostatų reglamente (BNR) 
nagrinėjamų klausimų turi būti suderinta su Finansiniu reglamentu, dėl kurio derybos 
tebevyksta. Todėl nuomonės referentas mano, kad šiuo metu dar nereikėtų itin išsamiai 
nagrinėti šių klausimų. Tačiau nuomonės referentas nori pabrėžti, kad toliau nurodytos sritys 
yra aktualios ir kad visų pirma reikės užtikrinti nuoseklumą šių Bendrųjų nuostatų reglamento 
dalių atžvilgiu:

– Finansinės priemonės (32–40 straipsniai);
– Tinkamumo finansuoti taisyklės (55–60 straipsniai);
– Valdymas ir kontrolė, įskaitant akreditavimą (62–63 ir 112–118 straipsniai);
– Sąskaitų patvirtinimas ir finansinės pataisos (75–77 ir 128–140 straipsniai).

Be to, nuomonės referentas pažymėjo, kad BNR padalytas į dvi dalis. „Bendrosiose 
nuostatose“ nagrinėjamos visiems į taikymo sritį patenkantiems fondams (ERPF, ESF, SF, 
EŽŪFKP, EJRŽF) taikomos taisyklės, o antrojoje dalyje nustatomos „bendros“ vien tik 
struktūriniams fondams (ERPF ir ESF) ir Sanglaudos fondui taikomos taisyklės. 

Atsižvelgiant į tokią struktūrą, daug pakeitimų gali būti pateikta arba „bendrųjų“, arba 
„bendrų“ nuostatų dalyje. Nuomonės referentas laikėsi tokio principo: platesnio pobūdžio 
pakeitimus pateikė bendrojoje dalyje, o konkretesnius pakeitimus – bendroje dalyje. Platesnio 
pobūdžio pakeitimų pavyzdžiai – 62, 74 ar 77 straipsnių pakeitimai. Konkretesnio pobūdžio 
pakeitimų pavyzdžiai – 116 ir 117 bei 134–137 straipsnių pakeitimai.

PAKEITIMAI

Biudžeto kontrolės komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą įtraukti į savo 
pranešimą šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) 2012 m. Europos Pralamento ir 
Tarybos reglamente (ES) Nr. [...] dėl 
Sąjungos metiniam biudžetui taikomų 
finansinių taisyklių1 nustatyti Sąjungos 
metinio biudžeto įgyvendinimui taikomi 
bendri principai. Reikia užtikrinti to 
reglamento ir šio reglamento nuostatų 
suderinamumą;
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___________
1 OL L ….

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) BSP fondų tikslų turėtų būti siekiama 
atsižvelgiant į tvarų vystymąsi ir Sąjungos 
skatinamą siekį apsaugoti ir gerinti aplinką, 
kaip nurodyta Sutarties 11 ir 
19 straipsniuose, atsižvelgiant į principą 
„teršėjas moka“. Valstybės narės, 
taikydamos Komisijos įgyvendinimo aktu 
patvirtintą metodiką, turėtų teikti 
informaciją apie paramą klimato kaitos 
tikslams, laikantis siekio bent 20 proc. 
Sąjungos biudžeto skirti šiems tikslams;

(12) BSP fondų tikslų turėtų būti siekiama 
atsižvelgiant į tvarų vystymąsi ir Sąjungos
skatinamą siekį apsaugoti ir gerinti aplinką, 
kaip nurodyta Sutarties 11 ir 
19 straipsniuose, atsižvelgiant į principą 
„teršėjas moka“;

Pagrindimas

20 proc. ES biudžeto skirti klimato kaitos tikslams iki šiol buvo Komisijos siūlymas kalbant 
apie naująją DFP, kuri dar turi būti svarstoma, todėl šiuo atveju šiuos per ankstyvus skaičius 
reikėtų išbraukti.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) reikėtų nustatyti kiekvienos 
programos veiklos rezultatų planą, kad per 
programavimo laikotarpį būtų galima 
stebėti pažangą siekiant programoje 
nustatytų tikslų ir uždavinių. Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, turėtų 2017 ir 2019 m. atlikti 
veiklos rezultatų peržiūrą. Reikėtų nustatyti 
veiklos lėšų rezervą ir paskirstyti jį 
2019 m., pasiekus veiklos rezultatų plane 
nustatytų orientyrų. Europos teritorinio 

(18) reikėtų nustatyti kiekvienos 
programos veiklos rezultatų planą, kad per 
programavimo laikotarpį būtų galima 
stebėti pažangą siekiant programoje 
nustatytų tikslų ir uždavinių. Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, turėtų 2017 ir 2019 m. atlikti 
veiklos rezultatų peržiūrą. Reikėtų nustatyti 
veiklos lėšų rezervą ir paskirstyti jį 
2019 m., pasiekus veiklos rezultatų plane 
nustatytų orientyrų. Europos teritorinio 
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bendradarbiavimo programos yra 
įvairialypės ir įgyvendinamos daugiašaliu 
pagrindu, todėl joms veiklos lėšų rezervas 
neturėtų būti nustatomas. Nepasiekus 
didelės orientyrų arba tikslų dalies, 
Komisijai turėtų būti suteikta galimybė 
sustabdyti mokėjimus programai arba 
programavimo laikotarpio pabaigoje 
pritaikyti finansines pataisas, kad būtų 
užtikrinta, jog Sąjungos biudžetas nebūtų 
naudojamas išlaidžiai arba neveiksmingai;

bendradarbiavimo programos yra 
įvairialypės ir įgyvendinamos daugiašaliu 
pagrindu, todėl joms veiklos lėšų rezervas 
neturėtų būti nustatomas. Nepasiekus 
didelės orientyrų arba tikslų dalies, 
Komisijai turėtų būti suteikta galimybė 
sustabdyti mokėjimus programai arba 
programavimo laikotarpio pabaigoje 
pritaikyti finansines pataisas, kad būtų 
užtikrinta, jog Sąjungos biudžetas nebūtų 
naudojamas išlaidžiai arba neveiksmingai. 
Jei tos pataisos ar mokėjimų sustabdymas 
taikomi valstybei narei, kuri patiria rimtų 
finansinio stabilumo sunkumų arba 
kuriai kyla pavojus jų patirti, turi būti 
įmanoma šiuos išteklius jai skirti pagal 
atskirą, Komisijos administruojamą 
augimo programą. Tai turėtų būti daroma 
remiantis susijusiomis programomis, 
tačiau atsižvelgiant į tuos prioritetus, 
kuriais pasiekiamas didžiausias 
ekonominis efektyvumas. Šios priemonės 
tikslas yra nepabloginti jau ir taip 
įtemptos ekonominės padėties;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) glaudesnis sanglaudos politikos ir 
Sąjungos ekonomikos valdysenos ryšys,
užtikrins, kad BSP fondų išlaidų 
veiksmingumas būtų pagrįstas patikima 
ekonomikos politika ir prireikus BSP fondų 
paramą būtų galima perskirstyti šalies 
ekonominėms problemoms spręsti. Šis 
procesas turi būti laipsniškas ir prasidėti 
nuo partnerystės sutarties ir programų 
keitimo, atsižvelgiant į Tarybos 
rekomendacijas dėl makroekonominio 
disbalanso ir socialinių bei ekonominių 
sunkumų. Jeigu nepaisant didesnės BSP
fondų paramos valstybė narė nesiima 
efektyvių ekonomikos valdysenos 

(19) glaudesnis sanglaudos politikos ir 
Sąjungos ekonomikos valdysenos ryšys 
užtikrins, kad BSP fondų išlaidų 
veiksmingumas būtų pagrįstas patikima 
ekonomikos politika ir prireikus BSP fondų 
paramą būtų galima perskirstyti šalies 
ekonominėms problemoms spręsti. Šis 
procesas turi būti laipsniškas ir prasidėti 
nuo partnerystės sutarties ir programų 
keitimo, atsižvelgiant į Tarybos 
rekomendacijas dėl makroekonominio 
disbalanso ir socialinių bei ekonominių 
sunkumų. Jeigu nepaisant didesnės BSP
fondų paramos valstybė narė nesiima 
efektyvių ekonomikos valdysenos 
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veiksmų, Komisijai turėtų būti suteikta 
teisė sustabdyti visus mokėjimus ir
įsipareigojimų vykdymą, arba jų dalį. 
Sprendimai dėl sustabdymo turėtų būti 
proporcingi ir veiksmingi bei juose turėtų 
būti atsižvelgiama į atskirų programų 
poveikį atitinkamos valstybės narės 
ekonominei ir socialinei padėčiai bei į 
ankstesnius partnerystės sutarties 
pakeitimus. Spręsdama dėl sustabdymo 
Komisija taip pat turėtų laikytis vienodo 
požiūrio į valstybes nares ir visų pirma 
atsižvelgti į sustabdymo poveikį 
atitinkamos valstybės narės ekonomikai. 
Sustabdymas turėtų būti panaikintas ir 
atitinkama valstybė narė vėl turėtų galėti 
naudotis lėšomis, kai tik ji įgyvendina 
reikiamus veiksmus;

veiksmų, Komisijai turėtų būti suteikta 
teisė sustabdyti visus mokėjimus ir 
įsipareigojimų vykdymą arba jų dalį. 
Sprendimai dėl sustabdymo turėtų būti 
proporcingi ir veiksmingi bei juose turėtų 
būti atsižvelgiama į atskirų programų 
poveikį atitinkamos valstybės narės 
ekonominei ir socialinei padėčiai bei į 
ankstesnius partnerystės sutarties 
pakeitimus. Spręsdama dėl sustabdymo 
Komisija taip pat turėtų laikytis vienodo 
požiūrio į valstybes nares ir visų pirma 
atsižvelgti į sustabdymo poveikį 
atitinkamos valstybės narės ekonomikai. 
Sustabdymas turėtų būti panaikintas ir 
atitinkama valstybė narė vėl turėtų galėti 
naudotis lėšomis, kai tik ji įgyvendina 
reikiamus veiksmus. Jei valstybė narė per 
ilgesnį kaip trijų mėnesių laikotarpį 
nesiėmė pakankamų veiksmų, Komisija 
turėtų turėti galimybę išteklius, kurių 
mokėjimas sustabdytas, jai skirti pagal 
savo administruojamą ir kontroliuojamą 
programą. Tai turėtų būti daroma 
atsižvelgiant į didžiausios paramos 
augimui prioritetus, pavyzdžiui, į 
glaudžiai su ekonomika susijusios 
infrastruktūros prioritetą, siekiant 
nepabloginti regiono ekonomikos ir 
socialinės padėties;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Komisija atitinkamos valstybės 
narės prašymu turėtų priimti specialų 
sprendimą dėl šios programos taisyklių ir 
sąlygų, pagrindu imdama lėšas, 
atsirandančias dėl struktūrinių fondų ir 
Sanglaudos fondo lėšų finansinių pataisų 
ir mokėjimų sustabdymo; 
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) reikia nustatyti konkrečias taisykles 
dėl to, kokios sumos pripažįstamos 
tinkamomis finansuoti išlaidomis 
užbaigiant programas, siekiant užtikrinti, 
kad iš BSP fondų sumokėtos sumos, 
įskaitant sumas valdymo sąnaudoms ir 
mokesčiams padengti, būtų veiksmingai 
panaudotos investicijoms ir mokėjimams 
galutiniams paramos gavėjams. Taip pat 
reikia nustatyti konkrečias taisykles dėl 
išteklių, priskiriamų prie BSP fondų 
paramos, pakartotinio panaudojimo, 
įskaitant perimtų išteklių naudojimą 
užbaigus programas;

(27) reikia nustatyti konkrečias taisykles 
dėl to, kokios sumos pripažįstamos 
tinkamomis finansuoti išlaidomis 
užbaigiant programas, siekiant užtikrinti, 
kad iš BSP fondų sumokėtos sumos, 
įskaitant sumas valdymo sąnaudoms ir 
mokesčiams padengti, būtų veiksmingai 
panaudotos investicijoms ir mokėjimams 
galutiniams paramos gavėjams. Taip pat 
reikia nustatyti konkrečias taisykles dėl 
išteklių, priskiriamų prie BSP fondų 
paramos, pakartotinio panaudojimo, 
įskaitant perimtų išteklių naudojimą 
užbaigus programas. Valstybėms narėms, 
patiriančioms rimtų finansinio stabilumo 
sunkumų, tie ištekliai, priskiriami prie 
BSP fondų paramos, ir perimti ištekliai 
užbaigus programas turėtų būti skiriami 
kartu su kitomis esamomis lėšomis, pvz., 
atsirandančiomis dėl finansinių pataisų, 
administruojant Komisijai ir atsižvelgiant 
į augimo skatinimo prioritetus;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
41 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41a) Komisija, svarstydama didelės 
apimties projektus, turėtų turėti visą 
reikiamą informaciją, kad galėtų įvertinti, 
ar dėl fondų finansinio įnašo esamose 
gamybos vietose Sąjungoje labai 
nesumažėtų darbo vietų, siekiant 
užtikrinti, kad Sąjungos finansavimu 
Sąjungoje nebūtų remiamas gamybos 
perkėlimas;
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
41 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41b) ragina teikiant tiesiogines subsidijas 
įmonėms atsižvelgti į faktą, kad 
sanglaudos politikos lėšos, ypač didelėse 
įmonėse, veikiau skatina „pasiėmimo“ 
poveikį, o ne nukreipiamos tam tikrai 
gamybos vietai. Todėl parama didelėms 
privačioms įmonėms labiau negu iki šiol 
turėtų būti sutelkta į investicijas į 
mokslinius tyrimus ir plėtrą arba teikiama 
daugiau netiesiogiai kaip parama 
infrastruktūrai;

Pagrindimas

Žr. 2011 m. liepos 5 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl Europos Komisijos penktosios 
sanglaudos ataskaitos ir sanglaudos politikos strategijos po 2013 m. (2011/2035(INI)) 
71 dalį.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
41 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41c) taip pat mano, kad būtina šiame 
reglamente numatyti aiškią nuostatą, 
kuria būtų neleidžiama Sąjungos paramos 
lėšomis finansuoti gamybos perkėlimo 
Sąjungoje ir tokių investicijų tikrinimo 
riba būtų sumažinta iki 10 000 000 EUR, 
didelėms įmonėms tiesioginė pagalba 
nebūtų teikiama, o veiklos trukmė 
apribota iki dešimt metų;

Pagrindimas

Žr. 2011 m. liepos 5 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl Europos Komisijos penktosios 
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sanglaudos ataskaitos ir sanglaudos politikos strategijos po 2013 m. (2011/2035(INI))
71 dalį.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) siekiant sustiprinti finansinę drausmę, 
tikslinga nustatyti tvarką, kuria būtų 
panaikinama bet kokia biudžetinio 
įsipareigojimo pagal programą dalis, visų 
pirma, jei konkretus įsipareigojimas dėl 
sumos gali būti nepanaikintas, ypač kai 
įgyvendinimas vėluoja dėl aplinkybių, 
kurios nuo atitinkamos šalies nepriklauso, 
yra neįprastos arba jų neįmanoma 
numatyti, o jų pasekmių neįmanoma 
išvengti, nepaisant parodytų pastangų;

(51) siekiant sustiprinti finansinę drausmę, 
tikslinga nustatyti tvarką, kuria būtų 
panaikinama bet kokia biudžetinio 
įsipareigojimo pagal programą dalis, visų 
pirma, jei konkretus įsipareigojimas dėl 
sumos gali būti nepanaikintas, ypač kai 
įgyvendinimas vėluoja dėl aplinkybių, 
kurios nuo atitinkamos šalies nepriklauso, 
yra neįprastos arba jų neįmanoma 
numatyti, o jų pasekmių neįmanoma 
išvengti, nepaisant parodytų pastangų. Jei 
valstybės narės finansinė padėtis sunki, 
jos prašymu Komisija turėtų perimti lėšų 
administravimą ir parengti konkrečią 
programą, kuria visų pirma būtų 
skatinamas tos valstybės narės 
ekonomikos augimas;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60) kad būtų užtikrintas realus ekonominis 
poveikis, pagal šio reglamento sąlygas 
fondų parama neturėtų būti teikiama vietoj 
valstybių narių viešųjų išlaidų arba 
lygiaverčių struktūrinių išlaidų. Be to, 
siekiant užtikrinti, kad teikiant struktūrinių 
fondų paramą būtų atsižvelgiama į platesnę 
ekonominę aplinką, viešųjų išlaidų lygis 
turėtų būti nustatomas atsižvelgiant į 
bendras makroekonomines sąlygas, 
kuriomis teikiamas finansavimas, remiantis 

(60) kad būtų užtikrintas realus ekonominis 
poveikis, pagal šio reglamento sąlygas 
fondų parama neturėtų būti teikiama vietoj 
valstybių narių viešųjų išlaidų arba 
lygiaverčių struktūrinių išlaidų. Be to, 
siekiant užtikrinti, kad teikiant struktūrinių 
fondų paramą būtų atsižvelgiama į platesnę 
ekonominę aplinką, viešųjų išlaidų lygis 
turėtų būti nustatomas atsižvelgiant į 
bendras makroekonomines sąlygas, 
kuriomis teikiamas finansavimas, remiantis 
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valstybių narių kasmet pagal 1997 m. 
liepos 7 d. Reglamentą (EB) Nr. 1466/97 
dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir 
ekonominės politikos priežiūros bei 
koordinavimo13 teikiamose stabilumo ir 
konvergencijos programose nustatytais 
rodikliais. Komisijai tikrinant, kaip 
taikomas papildomumo principas, 
daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama 
valstybėms narėms, kurių mažiau 
išsivysčiusiuose ir pereinamojo 
laikotarpio regionuose gyvena ne mažiau 
kaip 15 proc. gyventojų, dėl jiems 
skiriamų finansinių išteklių dydžio;

valstybių narių kasmet pagal 1997 m. 
liepos 7 d. Reglamentą (EB) Nr. 1466/97 
dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir 
ekonominės politikos priežiūros bei 
koordinavimo13 teikiamose stabilumo ir 
konvergencijos programose nustatytais 
rodikliais. Komisijos tikrinimas, kaip 
taikomas papildomumo principas, turėtų 
apimti visus regionus;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
86 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(86a) jei valstybei narei, kurios finansinė 
padėtis bloga arba kuriai kyla toks 
pavojus, jau teikiamos paramos 
priemonės pagal 22 straipsnio 1 dalį, 
Komisija turėtų galėti atitinkamos 
valstybės narės prašymu pakoreguotas 
arba susigrąžintas lėšas, arba pajamas iš 
palūkanų, arba kitas atgautas lėšas, arba 
visas šias lėšas pagal tiesioginio biudžeto 
valdymo principą, kaip nustatyta 
[Finansinio reglamento 55 straipsnio 
1 dalies a punkte], jai skirti pagal atskirą 
programą, kuria didžiausias dėmesys būtų 
skiriamas investicijoms į augimą, ypač į 
glaudžiai su ekonomika susijusius 
infrastruktūros projektus;

Pakeitimas 13

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

(86b) siekiant nepabloginti valstybių 
narių, kurios jau patiria finansinių 
sunkumų arba kurioms kyla pavojus jų 
patirti, finansinės padėties, Komisija šių 
valstybių narių prašymu susigrąžintas 
lėšas arba lėšas, kurių mokėjimas 
sustabdytas, turėtų joms kuo greičiau 
skirti pagal atskirą, Komisijos 
administruojamą programą, kuria būtų 
skatinamas konkretus augimas, pvz., 
remiant glaudžiai su ekonomika susijusią 
infrastruktūrą;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
87 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(87) veiksmų audito dažnis turėtų būti 
proporcingas Sąjungos paramai iš fondų. 
Visų pirma reikėtų sumažinti atliekamų 
auditų skaičių tais atvejais, kai visos 
tinkamos finansuoti veiksmo išlaidos 
neviršija 100 000 EUR. Vis dėlto auditą 
turėtų būti galima atlikti bet kuriuo metu, 
kai turima duomenų apie pažeidimą ar 
sukčiavimą, arba kai atliekamas audito 
imties auditas atlikus įgyvendinto veiksmo 
užbaigimo procedūras. Tam, kad 
Komisijos audito lygis atitiktų riziką, 
Komisijai turėtų būti suteikta galimybė 
mažiau audituoti veiksmų programas, 
kurias įgyvendinant nenustatyta didelių 
trūkumų arba kurių audito institucija yra 
patikima;

(87) veiksmų audito dažnis turėtų būti 
proporcingas Sąjungos paramai iš fondų. 
Visų pirma reikėtų sumažinti atliekamų 
auditų skaičių tais atvejais, kai visos 
tinkamos finansuoti veiksmo išlaidos 
neviršija 100 000 EUR. Kai projekto
išlaidos yra didesnės kaip 10 mln. EUR, 
Komisija turėtų privalėti atlikti auditą. Vis 
dėlto auditą turėtų būti galima atlikti bet 
kuriuo metu, kai turima duomenų apie 
pažeidimą, gamybos perkėlimą ar 
sukčiavimą, arba kai atliekamas audito 
imties auditas atlikus įgyvendinto veiksmo 
užbaigimo procedūras. Tam, kad 
Komisijos audito lygis atitiktų riziką, 
Komisijai turėtų būti suteikta galimybė 
mažiau audituoti veiksmų programas, 
kurias įgyvendinant nenustatyta didelių 
trūkumų arba kurių audito institucija per 
praėjusį finansavimo laikotarpį pasirodė 
esanti patikima;
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
90 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(90) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai: dėl visų BSP fondų 
įgyvendinimo aktais priimti sprendimus, 
kuriais patvirtinamos partnerystės sutartys, 
skirstomas veiklos lėšų rezervas ir dėl 
valstybių narių ekonominės politikos 
sustabdomi mokėjimai, o įsipareigojimų 
panaikinimo atveju – sprendimus iš dalies 
pakeisti sprendimų priėmimo programas; 
dėl fondų – priimti sprendimus, kuriuose 
nustatomi regionai ir valstybės narės, 
atitinkantys investicijų į ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo 
kriterijus, sprendimus dėl metinio 
įsipareigojimų asignavimų paskirstymo 
valstybėms narėms, sprendimus dėl 
kiekvienos valstybės narės Sanglaudos 
fondo asignavimų dalies, kuri turėtų būti 
skirta Europos infrastruktūros tinklų 
priemonei, sprendimus dėl kiekvienos 
valstybės narės struktūrinių fondų 
asignavimų dalies, kuri turėtų būti skirta 
paramos skurstantiems gyventojams maisto 
produktais priemonei, sprendimus, kuriais 
patvirtinamos ir iš dalies keičiamos 
veiksmų programos, sprendimus dėl 
didelės apimties projektų, sprendimus dėl 
bendrų veiksmų planų, sprendimus, kuriais 
sustabdomi mokėjimai ir atliekamos 
finansinės pataisos;

(90) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai: dėl visų BSP fondų 
įgyvendinimo aktais priimti sprendimus, 
kuriais patvirtinamos partnerystės sutartys, 
skirstomas veiklos lėšų rezervas ir dėl 
valstybių narių ekonominės politikos 
sustabdomi mokėjimai, o įsipareigojimų 
panaikinimo atveju – sprendimus iš dalies 
pakeisti sprendimų priėmimo programas; 
dėl fondų – priimti sprendimus, kuriuose 
nustatomi regionai ir valstybės narės, 
atitinkantys investicijų į ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo 
kriterijus, sprendimus dėl metinio 
įsipareigojimų asignavimų paskirstymo 
valstybėms narėms, sprendimus dėl 
kiekvienos valstybės narės Sanglaudos 
fondo asignavimų dalies, kuri turėtų būti 
skirta Europos infrastruktūros tinklų 
priemonei, sprendimus dėl kiekvienos 
valstybės narės struktūrinių fondų 
asignavimų dalies, kuri turėtų būti skirta 
paramos skurstantiems gyventojams maisto 
produktais priemonei, sprendimus, kuriais 
patvirtinamos ir iš dalies keičiamos 
veiksmų programos, sprendimus dėl 
didelės apimties projektų, sprendimus dėl 
bendrų veiksmų planų, sprendimus, kuriais 
sustabdomi mokėjimai ir atliekamos 
finansinės pataisos, bei sprendimus dėl 
atskirų programų finansinių sunkumų 
patiriančioms valstybėms narėms;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 19 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) regionų kategorija – regionų 
skirstymas į mažiau išsivysčiusius 
regionus, pereinamojo laikotarpio 
regionus arba labiau išsivysčiusius 
regionus, kaip nustatyta 82 straipsnio 2 
dalyje;

(19) regionų kategorija – regionų 
skirstymas į mažiau išsivysčiusius regionus 
arba labiau išsivysčiusius regionus, kaip 
nustatyta 82 straipsnio 2 dalyje;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. BSP fondams skirta Sąjungos biudžeto 
dalis įgyvendinama vadovaujantis 
valstybių narių ir Komisijos pasidalijamojo 
valdymo principu pagal 2002 m. birželio 
25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų 
bendrajam biudžetui taikomo finansinio 
reglamento28 (toliau – Finansinis 
reglamentas) 53 straipsnio b punktą, 
išskyrus iš SF Europos infrastruktūros 
tinklų priemonei skirtas lėšas, kaip 
nurodyta 84 straipsnio 4 dalyje, Europos 
iniciatyva įgyvendinamus novatoriškus 
veiksmus pagal ERPF reglamento 9 
straipsnį ir Komisijos iniciatyva teikiamą 
techninę pagalbą.

7. BSP fondams skirta Sąjungos biudžeto 
dalis įgyvendinama vadovaujantis 
valstybių narių ir Komisijos pasidalijamojo 
valdymo principu pagal 2002 m. birželio 
25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų 
bendrajam biudžetui taikomo finansinio 
reglamento28 (toliau – Finansinis 
reglamentas) 53 straipsnio b punktą, 
išskyrus iš SF Europos infrastruktūros 
tinklų priemonei skirtas lėšas, kaip 
nurodyta 84 straipsnio 4 dalyje, Europos 
iniciatyva įgyvendinamus novatoriškus 
veiksmus pagal ERPF reglamento 9 
straipsnį ir Komisijos iniciatyva teikiamą 
techninę pagalbą bei šio reglamento 
22 straipsnio 2a dalyje nurodytas 
programas finansinių sunkumų 
patiriančioms valstybėms narėms remti.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) ex ante sąlygų įgyvendinimo vertinimo 
santrauką ir įgyvendintinų nacionalinio ir 

ii) ex ante sąlygų įgyvendinimo vertinimo 
santrauką ir įgyvendintinų europinio,
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regioninio lygmenų veiksmų santrauką bei 
jų įgyvendinimo grafiką tais atvejais, kai ex 
ante sąlygos neįgyvendintos;

nacionalinio ir regioninio lygmenų 
veiksmų santrauką bei jų įgyvendinimo 
grafiką tais atvejais, kai ex ante sąlygos 
neįgyvendintos;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įvertina pateiktą informaciją 
apie tai, kaip įvykdytos ex ante sąlygos, 
vertindama partnerystės sutartį ir 
programas. Tvirtindama programą ji gali 
nuspręsti sustabdyti visus arba dalį tarpinių 
mokėjimų pagal programą, kol bus 
tinkamai užbaigti ex ante sąlygos vykdymo 
veiksmai. Jeigu ex ante sąlygai įvykdyti 
skirti veiksmai iki programoje nustatyto 
termino nebus tinkamai užbaigti, Komisija 
turės pagrindą sustabdyti mokėjimus.

5. Komisija įvertina pateiktą informaciją 
apie tai, kaip įvykdytos ex ante sąlygos, 
vertindama partnerystės sutartį ir 
programas. Tvirtindama programą ji gali 
nuspręsti sustabdyti visus arba dalį tarpinių 
mokėjimų pagal programą, kol bus 
tinkamai užbaigti ex ante sąlygos vykdymo 
veiksmai. Jeigu ex ante sąlygai įvykdyti 
skirti veiksmai iki programoje nustatyto 
termino nebus tinkamai užbaigti, Komisija 
turės pagrindą sustabdyti mokėjimus. 
Valstybėms narėms, kurios patiria 
finansinių sunkumų arba kurioms kyla 
pavojus jų patirti, taikoma 22 straipsnio 
2a dalis (prašymas parengti atskirą, 
Komisijos administruojamą programą).

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Jei valstybei narei finansinė pagalba 
teikiama pagal 1 dalies d punktą, 
Komisija gali tos valstybės narės prašymu 
įgyvendinimo aktu pagal [Finansinio 
reglamento 55 straipsnio 1 dalies 
a punktą (tiesioginis biudžeto valdymas)]
parengti konkrečią programą, pagal kurią 
sustabdytos išmokos galėtų būti 
naudojamos šio straipsnio 4 dalyje 
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nurodytiems tikslams siekti (kuo labiau 
padidinti esamų lėšų poveikį augimui ir 
konkurencingumui).

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės, tenkinančios 1 dalies 
a, b arba c punkte nurodytas sąlygas, 
siekdamos stabilizuoti savo ekonominę 
padėtį ir išvengti lėšų praradimo, dėl 
kurio jos labai nukentėtų, gali teikti 
prašymą Komisijai, kad ji įgyvendinimo 
aktu pagal [Finansinio reglamento 
55 straipsnio 1 dalies a punktą (tiesioginis 
biudžeto valdymas)] parengtų atskirą 
programą, kuria būtų užtikrinama, kad tai 
valstybei narei sustabdytos ir (arba) 
susigrąžintos išmokos nedelsiant būtų 
nukreipiamos tam, kad būtų siekiama šio 
reglamento 21 straipsnio 4 dalyje 
nurodytų tikslų (kuo labiau padidinti 
esamų lėšų poveikį augimui ir 
konkurencingumui).

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienam prioritetui nurodomi rodikliai, 
pagal kuriuos vertinama programos 
įgyvendinimo pažanga siekiant nustatytų 
tikslų ir kuriais grindžiama stebėsena, 
vertinimas ir rezultatų peržiūra. Šie 
rodikliai yra:

Kiekvienam prioritetui nurodomi 
palyginami kokybiniai ir kiekybiniai 
rodikliai, pagal kuriuos vertinama 
programos įgyvendinimo pažanga siekiant 
nustatytų tikslų ir kuriais grindžiama 
stebėsena, vertinimas ir rezultatų peržiūra. 
Šie rodikliai yra:
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretiems fondams taikomose taisyklėse 
nustatomi kiekvienam BSP fondui taikomi 
bendri rodikliai; taip pat gali būti nustatomi 
konkrečios programos rodikliai.

Konkretiems fondams taikomose taisyklėse 
nustatomi kiekvienam BSP fondui taikomi 
bendri palyginami kokybiniai ir 
kiekybiniai rodikliai; taip pat gali būti 
nustatomi konkrečios programos rodikliai.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės, kurių finansinė 
padėtis sunki ir kurios tenkina 
22 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas, 
gali, prireikus padedamos Komisijos, 
pajamas iš palūkanų arba kitą pelną 
investuoti visų pirma į glaudžiai su 
ekonomika susijusius infrastruktūros 
projektus, siekdamos kuo labiau padidinti 
augimą ir konkurencingumą.

Pagrindimas

Naudojant rizikos pasidalijimo priemonę būtina remti visų pirma infrastruktūros projektus 
finansinių sunkumų patiriančiose valstybėse narėse, nes jais labai skatinamas tvarus 
konkurencingumas.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) infrastruktūros projektams.
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės, kurių finansinė 
padėtis sunki ir kurios tenkina 
22 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas, 
gali, prireikus padedamos Komisijos, 1 ir 
2 dalyse nurodytas lėšas panaudoti visų 
pirma glaudžiai su ekonomika susijusiems 
infrastruktūros projektams, siekdamos 
kuo labiau padidinti augimą ir 
konkurencingumą.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, 
užtikrinančių, kad kapitalo ištekliai ir 
pelnas bei kitos pajamos arba uždarbis, 
gautas iš BSP fondų paramos finansinėms 
priemonėms, ne trumpiau kaip 10 metų nuo 
programos užbaigimo būtų naudojami 
laikantis programos tikslų.

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, 
užtikrinančių, kad kapitalo ištekliai ir 
pelnas bei kitos pajamos arba uždarbis, 
gautas iš BSP fondų paramos finansinėms 
priemonėms, ne trumpiau kaip 10 metų nuo 
programos užbaigimo būtų naudojami 
laikantis programos tikslų. Po 10 metų nuo 
programos užbaigimo likusi suma 
pervedama į bendrąjį Sąjungos biudžetą.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės, kurių finansinė 
padėtis sunki ir kurios tenkina 
22 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas, 
gali, prireikus padedamos Komisijos, 38
straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas lėšas 
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panaudoti visų pirma glaudžiai su 
ekonomika susijusiems infrastruktūros 
projektams, siekdamos kuo labiau 
padidinti augimą ir konkurencingumą.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 3 dalies m a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ma) ar planuojamos arba įgyvendinamos 
priemonės tinkamos, kad į partnerystės 
sutarties ir programų rengimą, 
įgyvendinimą, stebėseną ir vertinimą būtų 
įtraukti 5 straipsnyje nurodyti partneriai.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio pirmos dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) nustatomos procedūros, užtikrinančios 
deklaruojamų išlaidų teisingumą ir 
tvarkingumą;

(c) nustatomos procedūros, užtikrinančios 
deklaruojamų išlaidų teisingumą ir 
tvarkingumą ir laikomasi patikimo 
finansų valdymo principo;

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tarpinio mokėjimo prašymo terminą 
Finansiniame reglamente nurodytas 
įgaliotasis leidimus suteikiantis pareigūnas 
gali sustabdyti ne ilgesniam kaip devynių 
mėnesių laikotarpiui, jei:

1. Tarpinio mokėjimo prašymo terminą 
Finansiniame reglamente nurodytas 
įgaliotasis leidimus suteikiantis pareigūnas 
gali sustabdyti ne ilgesniam kaip devynių 
mėnesių laikotarpiui, jei laikomasi vienos 
ar kelių iš šių sąlygų:
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti formuluotę.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija atlieka finansines pataisas, 
panaikindama visą Sąjungos įnašą 
programai arba jo dalį ir susigrąžindama 
lėšas iš valstybės narės, kad iš Sąjungos 
lėšų nebūtų finansuojamos išlaidos, 
kuriomis pažeidžiama taikytina Sąjungos ir 
nacionalinė teisė, įskaitant tuos atvejus, kai 
pažeidimai susiję su Komisijos arba 
Europos Audito Rūmų nustatytais valdymo 
ir kontrolės sistemų trūkumais.

1. Komisija atlieka finansines pataisas, 
panaikindama visą Sąjungos įnašą 
programai arba jo dalį ir susigrąžindama 
lėšas iš valstybės narės, kad iš Sąjungos 
lėšų nebūtų finansuojamos išlaidos, 
kuriomis pažeidžiama taikytina Sąjungos ir 
nacionalinė teisė, įskaitant tuos atvejus, kai 
pažeidimai susiję su Komisijos arba 
Europos Audito Rūmų nustatytais arba 
valstybės narės nustatytais, bet susijusios 
valstybės narės tinkamai neištaisytais, 
valstybių narių valdymo ir kontrolės 
sistemų trūkumais. 

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu bus užtikrinta, kad valstybės narės būtų skatinamos tinkamai taisyti įstatymų 
pažeidimus.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nustatydama finansinės pataisos pagal 1 
dalį sumą, Komisija atsižvelgia į taikytinos 
Sąjungos arba nacionalinės teisės 
pažeidimo pobūdį ir svarbą bei jo 
finansines pasekmes Sąjungos biudžetui. 

3. Nustatydama finansinės pataisos pagal 1 
dalį sumą, Komisija atsižvelgia į taikytinos 
Sąjungos arba nacionalinės teisės 
pažeidimo pobūdį ir svarbą, įskaitant tuos 
atvejus, kai pažeidimai susiję su valstybių 
narių valdymo ir kontrolės sistemų 
trūkumais, bei jo finansines pasekmes 
Sąjungos biudžetui.
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Pagrindimas

Suderinama su šio straipsnio 1 dalimi.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei valstybė narė, kurios finansinė 
padėtis sunki, tenkina 22 straipsnio 
1 dalyje nurodytas sąlygas, Komisija tos 
valstybės narės prašymu įgyvendinimo 
aktu pagal tiesioginio biudžeto valdymo 
principą, kaip nustatyta [Finansinio 
reglamento 55 straipsnio 1 dalies 
a punkte], parengia atskirą programą, kad 
tos valstybės narės lėšas, kurių mokėjimas 
sustabdytas arba susigrąžintas, arba 
taikytos šios abi priemonės, lėšas bei 
pajamas iš palūkanų arba 
nepareikalautąsias lėšas būtų galima 
sutelkti ir panaudoti augimo ir 
ekonomikos našumui kuo labiau skatinti, 
ypač glaudžiai su ekonomika susijusiems 
infrastruktūros projektams.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jei finansinių sunkumų patiriančios 
valstybės narės patenka į 22 straipsnio 
1 dalies taikymo sritį, sumažintos lėšos 
pagal Komisijos remiantis [Finansinio 
reglamento 55 straipsnio 1 dalies 
a punktu] administruojamą, įgyvendinimo 
aktu parengtą programą investuojamos į 
didžiausio augimo ir ekonomikos 
skatinimo prioritetus, ypač į glaudžiai su 
ekonomika susijusius infrastruktūros 
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projektus, siekiant nepabloginti 
ekonominės regionų padėties.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ištekliai investicijoms į ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą paskirstomi
tarp šių trijų NUTS 2 lygio regionų 
kategorijų:

2. Ištekliai investicijoms į ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą paskirstomi 
tarp šių dviejų NUTS 2 lygio regionų 
kategorijų:

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pereinamojo laikotarpio regionams, 
kurių BVP vienam gyventojui yra 75–
90 proc. ES-27 BVP vidurkio;

Išbraukta.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios trys regionų kategorijos nustatomos 
palyginant jų BVP vienam gyventojui, 
apskaičiuotą perkamosios galios paritetais 
pagal 2006–2008 m. Sąjungos rodiklius, ir 
ES-27 to paties laikotarpio BVP vidurkį.

Šios dvi regionų kategorijos nustatomos 
palyginant jų BVP vienam gyventojui, 
apskaičiuotą perkamosios galios paritetais 
pagal 2006–2008 m. Sąjungos rodiklius, ir 
ES-27 to paties laikotarpio BVP vidurkį.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Įsigaliojus šiam reglamentui, Komisija 
įgyvendinimo aktu priima sprendimą, 
kuriame paskelbia regionų, kurie atitinka 
2 dalyje nustatytus trijų regionų kategorijų 
kriterijus, ir valstybių narių, kurios atitinka 
3 dalyje nustatytus kriterijus, sąrašą. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
143 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą. Šis sąrašas galioja 
nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. 
gruodžio 31 d.

4. Įsigaliojus šiam reglamentui, Komisija 
įgyvendinimo aktu priima sprendimą, 
kuriame paskelbia regionų, kurie atitinka 
2 dalyje nustatytus dviejų regionų 
kategorijų kriterijus, ir valstybių narių, 
kurios atitinka 3 dalyje nustatytus 
kriterijus, sąrašą. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 143 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą. Šis 
sąrašas galioja nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 
2020 m. gruodžio 31 d.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) 50,13 proc. (t. y. iš viso 
162 589 839 384 EUR) – mažiau 
išsivysčiusiems regionams;

(a) 62,14 proc. – mažiau išsivysčiusiems 
regionams;

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) 12,01 proc. (t. y. iš viso 
38 951 564 661 EUR) – pereinamojo 
laikotarpio regionams;

Išbraukta.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) 16,39 proc. (t. y. iš viso (c) 16,39 proc. – labiau išsivysčiusiems 
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53 142 922 017 EUR) – labiau 
išsivysčiusiems regionams;

regionams;

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) 21,19 proc. (t. y. iš viso 
68 710 486 782 EUR) – iš Sanglaudos 
fondo remiamoms valstybėms narėms;

(d) 21,19 proc. – iš Sanglaudos fondo 
remiamoms valstybėms narėms;

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) 0,29 proc. (t. y. iš viso 
925 680 000 EUR) – kaip papildomas 
finansavimas Sutarties 349 straipsnyje 
nurodytiems atokiausiems regionams ir 
NUTS 2 lygio regionams, atitinkantiems 
Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo 
sutarties Protokole Nr. 6 nustatytus 
kriterijus.

(e) 0,29 proc. – kaip papildomas 
finansavimas Sutarties 349 straipsnyje 
nurodytiems atokiausiems regionams ir 
NUTS 2 lygio regionams, atitinkantiems 
Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo 
sutarties Protokole Nr. 6 nustatytus 
kriterijus.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) mažiau išsivysčiusiems ir pereinamojo 
laikotarpio regionams – reikalavimus 
atitinkančių gyventojų skaičius, regiono 
gerovė, nacionalinė gerovė ir nedarbo 
lygis;

(a) mažiau išsivysčiusiems – reikalavimus 
atitinkančių gyventojų skaičius, regiono 
gerovė, nacionalinė gerovė ir nedarbo 
lygis;

Pakeitimas 46
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Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bent 25 proc. mažiau išsivysčiusiems 
regionams, 40 proc. pereinamojo 
laikotarpio regionams ir 52 proc. labiau 
išsivysčiusiems regionas skiriamų 
struktūrinių fondų išteklių kiekvienoje 
valstybėje narėje skiriama ESF. Taikant šią 
nuostatą parama valstybei narei pagal 
[Paramos skurstantiems gyventojams 
maisto produktais priemonę] laikoma 
struktūrinių fondų ESF skirtų lėšų dalimi.

3. Bent 15 proc. mažiau išsivysčiusiems 
regionams ir 25 proc. labiau 
išsivysčiusiems regionas skiriamų 
struktūrinių fondų išteklių kiekvienoje 
valstybėje narėje skiriama ESF. Taikant šią 
nuostatą parama valstybei narei pagal 
[Paramos skurstantiems gyventojams 
maisto produktais priemonę] laikoma 
struktūrinių fondų ESF skirtų lėšų dalimi.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslui skiriami ištekliai sudaro 3,48 proc.
fondų biudžetiniams įsipareigojimams 
2014–2020 m. numatytų visų išteklių (t. y. 
iš viso 11 700 000 004 EUR).

8. Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslui skiriami ištekliai sudaro 7 proc.
fondų biudžetiniams įsipareigojimams 
2014–2020 m. numatytų visų išteklių.

Pagrindimas

Žr. 2011 m. liepos 5 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl Europos Komisijos penktosios 
sanglaudos ataskaitos ir sanglaudos politikos strategijos po 2013 m. (2011/2035(INI) 37 dalį.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visų asignavimų, skirtų valstybių narių 
mažiau išsivysčiusiems regionams, 
pereinamojo laikotarpio regionams ir 
labiau išsivysčiusiems regionams, tarp šių 
regionų kategorijų perskirstyti negalima.

1. Visų asignavimų, skirtų valstybių narių 
mažiau išsivysčiusiems regionams ir labiau 
išsivysčiusiems regionams, tarp šių regionų 
kategorijų perskirstyti negalima.
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Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tai, ar viešųjų arba joms lygiaverčių 
struktūrinių išlaidų pagal investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimo 
tikslą lygis per laikotarpį buvo išlaikytas, 
tikrinama tik tose valstybėse narėse, kurių 
mažiau išsivysčiusiuose ir pereinamojo 
laikotarpio regionuose gyvena ne mažiau 
kaip 15 proc. gyventojų.

Išbraukta.

Pagrindimas

Papildomumo sąlyga turėtų būti patikrinta visose valstybėse narėse, žr. 2011 m. liepos 5 d. 
Europos Parlamento rezoliucijos (2011/2035(INI) 1 ir 2 dalis: „ įžvelgia Europos masto 
finansavimo pridėtinę vertę ir tuo atveju, jei projektais, kurie buvo remti nacionaliniu, 
regionų ir vietos lygmenimis, prisidėta siekiant bendrų Europos tikslų, susijusių su Europos 
integracija, ekonomikos augimu, mokslinių tyrimų rezultatais, [...], ir to nebūtų buvę galima 
pasiekti be Europos postūmio“.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
90 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal veiksmų programą arba veiksmų 
programas iš ERPF ir Sanglaudos fondo 
gali būti remiami veiksmai, kuriuos sudaro 
grupė darbų, veiklos sričių ar paslaugų, 
skirtų nedalomam tiksliai nustatyto 
ekonominio arba techninio pobūdžio 
uždaviniui, kuriuo siekiama aiškiai 
nustatytų tikslų, atlikti, o visos sąnaudos 
yra didesnės kaip 50 000 000 EUR (toliau 
– didelės apimties projektas). Finansinės 
priemonės didelės apimties projektais 
nelaikomos.

Pagal veiksmų programą arba veiksmų 
programas iš ERPF ir Sanglaudos fondo 
gali būti remiami veiksmai, kuriuos sudaro 
grupė darbų, veiklos sričių ar paslaugų, 
skirtų nedalomam tiksliai nustatyto 
ekonominio arba techninio pobūdžio 
uždaviniui, kuriuo siekiama aiškiai 
nustatytų tikslų, atlikti, o visos sąnaudos 
yra didesnės kaip 10 000 000 EUR (toliau 
– didelės apimties projektas). Finansinės 
priemonės didelės apimties projektais 
nelaikomos.
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Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Svarstydama didelės apimties 
projektus Komisija įvertina, ar dėl fondų 
finansinio įnašo esamose gamybos vietose 
Sąjungoje labai sumažėtų darbo vietų, 
siekiant užtikrinti, kad Sąjungos 
finansavimu Sąjungoje nebūtų remiamas 
gamybos perkėlimas.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
116 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Audito institucija užtikrina, kad būtų 
atliekamas valdymo ir kontrolės sistemų,
tinkamos veiksmų imties ir metinių 
sąskaitų auditas.

Audito institucija užtikrina, kad būtų 
atliekamas veiklos programos valdymo ir 
kontrolės sistemos tinkamo veikimo ir
tinkamos veiksmų imties pagal Komisijai 
deklaruotas išlaidas auditas. Tinkami 
imčių ėmimo metodai yra statistiniai 
metodai. Jei dėl nedidelio veiksmų 
skaičiaus tokie metodai neįmanomi, gali 
būti naudojamas oficialus nestatistinis 
metodas, užtikrinant reprezentacinę 
deklaruotų išlaidų imtį, pagal kurią 
audito institucija gali padaryti pagrįstas 
išvadas dėl veiksmingo sistemos veikimo.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
116 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 142 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus ir 
juose nustatyti sąlygas, kurias šie auditai 

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 142 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
nustatant tinkamų statistinių ir 
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turi atitikti. nestatistinių imčių ėmimo metodų sąlygas.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
117 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuspręsdama, ar prašyti šių dokumentų, 
Komisija atsižvelgia į tai, ar veiksmų 
programos valdymo ir kontrolės sistemos 
yra panašios į tas, kurios veikė ankstesnį 
programavimo laikotarpį, ar 
vadovaujančioji institucija taip pat vykdo ir 
tvirtinančiosios institucijos funkcijas, ir į 
visus duomenis apie jų veikimo 
veiksmingumą.

Nuspręsdama, ar prašyti šių dokumentų, 
Komisija taiko rizika grindžiamą metodą, 
kuriuo atsižvelgiama į tai, ar veiksmų 
programos valdymo ir kontrolės sistemos 
yra panašios į tas, kurios veikė ankstesnį 
programavimo laikotarpį, ar 
vadovaujančioji institucija taip pat vykdo ir 
tvirtinančiosios institucijos funkcijas, ir į 
visus duomenis apie jų veikimo 
veiksmingumą.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
117 straipsnio 4 dalies trečia a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgaliotieji leidimus suteikiantys 
pareigūnai savo metinėse veiklos 
ataskaitose paaiškina, kaip Komisija 
vykdo savo priežiūros funkciją 
akreditavimo atžvilgiu.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atsižvelgiama į Audito Rūmų rekomendaciją, pateiktą jų nuomonės Nr. 7/2011 
25 ir 26 dalyse.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
127 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei valstybė narė, kurios finansinė 
padėtis sunki, tenkina 22 straipsnio 
1 dalyje nurodytas sąlygas, Komisija tos 
valstybės narės prašymu įgyvendinimo 
aktu pagal tiesioginio biudžeto valdymo 
principą, kaip nustatyta [Finansinio 
reglamento 55 straipsnio 1 dalies 
a punkte], parengia atskirą programą, kad 
tos valstybės narės lėšas, kurių mokėjimas 
sustabdytas, ir (arba) susigrąžintas lėšas 
bei pajamas iš palūkanų arba 
nepareikalautąsias lėšas būtų galima 
sutelkti ir panaudoti augimui kuo labiau 
skatinti, ypač glaudžiai su ekonomika 
susijusiems infrastruktūros projektams.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
131 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Pradėdama procedūrą pagal 137 
straipsnį, Komisija gali atlikti finansinę 
pataisą tik dėl tų išlaidų, kurios susijusios 
su finansiniais apskaitos metais, už 
kuriuos buvo ar turėjo būti pateiktos 
metinės finansinės ataskaitos. Finansinės 
pataisos netaikomos pagal šio straipsnio 1 
ir 2 dalis galutinai patvirtintomis 
laikomoms išlaidoms, kurių atžvilgiu 
baigėsi 132 straipsnio 1 dalyje nustatytas 
trejų metų laikotarpis, išskyrus dėl 
61 straipsnio nesilaikymo padarytus 
pažeidimus ir 136 straipsnio 4 ir 5 dalyse 
nurodytus atvejus.
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Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
134 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gali sustabdyti visus tarpinius 
mokėjimus arba jų dalį prioritetinių 
krypčių arba veiksmų programų lygmeniu, 
jei: 

1. Komisija gali sustabdyti visus tarpinius 
mokėjimus arba jų dalį prioritetinių 
krypčių arba veiksmų programų lygmeniu, 
jei laikomasi vienos ar kelių iš šių sąlygų: 

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti formuluotę.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
135 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal 2 dalį panaikintą fondų įnašą 
valstybė narė gali dar kartą panaudoti 
atitinkamai veiksmų programai, 
laikydamasi 4 dalies nuostatų.

3. Jeigu pažeidimams užkirstas kelias, jie 
nustatyti ir ištaisyti ir dėl jų valstybė narė 
taiko tinkamą finansinį patikslinimą, 
pagal 2 dalį panaikintą fondų įnašą 
valstybė narė gali dar vieną kartą 
panaudoti atitinkamai veiksmų programai, 
laikydamasi 4 dalies nuostatų.

Pagrindimas

Paaiškinama nuostata, kad valstybėms narėms turėtų būti leidžiama dar kartą panaudoti 
lėšas, jei pati valstybė narė nustatė ir tinkamai panaikino pažeidimus.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
135 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Finansinėmis pataisomis
neapribojamas reikalavimas susijusiai 
valstybei narei sugrąžinti atitinkamas 
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sumas pagal 112 straipsnio 2 dalį.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinama, kad susigrąžinimo turi būti siekiama bet kuriuo atveju.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
136 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija įgyvendinimo aktais atlieka 
finansines pataisas, panaikindama visą 
Sąjungos įnašą veiksmų programai arba jo 
dalį, kaip nustatyta 77 straipsnyje, jei, 
atlikusi būtiną tyrimą, nustato, kad:

1. Komisija įgyvendinimo aktais atlieka 
finansines pataisas, panaikindama visą 
Sąjungos įnašą veiksmų programai arba jo 
dalį, kaip nustatyta 77 straipsnyje, jei, 
atlikusi būtiną tyrimą, nustato, kad 
laikomasi vienos ar daugiau iš šių sąlygų:

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti formuluotę.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
137 straipsnio 6 dalies pirma a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visos finansinės pataisos, kurių rezultatas 
yra grynoji pataisa, yra Sąjungos 
bendrojo biudžeto to paties skyriaus 
asignuotosios pajamos.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
137 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Jei valstybė narė, kurios finansinė 
padėtis sunki, tenkina 22 straipsnio 
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1 dalyje nurodytas sąlygas, Komisija tos 
valstybės narės prašymu įgyvendinimo 
aktu pagal tiesioginio biudžeto valdymo 
principą, kaip nustatyta [Finansinio 
reglamento 55 straipsnio 1 dalies 
a punkte], parengia atskirą programą, kad 
tos valstybės narės lėšas, kurių mokėjimas 
sustabdytas arba susigrąžintas, arba 
taikytos šios abi priemonės, lėšas bei 
pajamas iš palūkanų arba 
nepareikalautąsias lėšas būtų galima 
sutelkti ir panaudoti augimui kuo labiau 
skatinti, ypač glaudžiai su ekonomika 
susijusiems infrastruktūros projektams.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
142 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Europos Parlamento arba Tarybos 
prašymu, Europos Audito Rūmai teikia 
nuomonę dėl 20 straipsnio 4 dalyje, 
54 straipsnio 1 dalyje, 58 straipsnyje, 
77 straipsnio 1 dalyje, 112 straipsnio 
2 dalyje, 114 straipsnio 8–10 dalyse, 
116 straipsnio 1 ir 6 dalyse ir 
136 straipsnio 6 dalyje nurodytų 
deleguotųjų aktų.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu sudaromos sąlygos Parlamentui ir Tarybai susidaryti savo atitinkamą 
nuomonę remiantis ekspertų ataskaita, kurią teikia Audito Rūmai.
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