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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šiame derybų procedūros etape nuomonės referentas norėtų pasiūlyti tam tikrus pakeitimus, 
susijusius su šiais klausimais:

– 7 straipsnio pakeitimai susiję su dviem atskirais klausimais. Pirmuoju pakeitimu 
siekiama suteikti dalyvaujančioms valstybėms narėms galimybę turėti vieną įstaigą, 
kuri būtų paskirta tam, kad teiktų nuomonę su lygybe susijusiais klausimais; taip šį 
reikalavimą įgyvendinti būtų daug paprasčiau. Antrasis pakeitimas pasiūlytas siekiant 
paaiškinti bendradarbiavimo programos keitimo procesą, nes šiuo metu pateiktame 
Komisijos pasiūlyme šis klausimas neaptartas.

– Siekiant supaprastinti ir suderinti ETB reglamentą su Bendrų nuostatų 
reglamentu (BNR) pateiktas 20 straipsnio pakeitimas, kuriame teigiama, kad 
valstybėms narėms turėtų būti leidžiama turėti audito instituciją, kuri gali priklausyti 
tai pačiai įstaigai kaip ir vadovaujančioji institucija, jei šios dvi institucijos yra 
funkciškai nepriklausomos.

– Audito institucijoms gali būti nesuteiktos būtinos teisės, kad jos galėtų atlikti auditą 
įvairiose valstybėse narėse. Todėl Komisijos pateiktame pasiūlyme numatoma 
auditorių grupė, kurioje būtų atstovų iš kiekvienos valstybės narės. 23 straipsnio 
pakeitimais patikslinama, kad visi šie atstovai turi būti nepriklausomi, turi turėti 
reikalingų praktinių žinių ir būti įgiję atitinkamą profesinę kompetenciją. Be to, audito 
strategijoje audito institucija turėtų paaiškinti priemones, kurių šiuo atžvilgiu imtasi.

– 25 straipsnio pakeitimu suteikiama galimybė naudoti vieną sąskaitą visiems grynųjų 
pinigų srautams, susijusiems su atskira bendradarbiavimo programa, valdyti.
Numačius tokią galimybę būtų supaprastintas administravimas ir užtikrinta aiški 
audito veiksmų seka.

Nors šiame etape nepateikta jokių atitinkamų pakeitimų, nuomonės referentas norėtų atkreipti 
komiteto dėmesį į tris klausimus, kuriuos ateityje gali prireikti svarstyti atsižvelgiant į 
diskusijų dėl BNR (COM(2011) 0615) rezultatus:

1) BNR išdėstytos 2017 ir 2019 m. veiklos rezultatų peržiūros taisyklės siekiant įvertinti, 
kaip įgyvendinami programose nustatyti tikslai. Nevisiškai aišku, kaip šis 
reikalavimas bus taikomas ETB reglamente, atsižvelgiant į įvairius dalyvaujančius 
subjektus.

2) BNR apibrėžtos partnerystės sutartys, kuriose bus nustatomos priemonės užtikrinti, 
kad veiksmų programos atitiktų Sąjungos 2020 m. tikslus. ETB reglamente 
nenagrinėjami konkretūs su partnerystės sutartimis susiję uždaviniai, atsirandantys 
valstybėms narėms bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis, kurių struktūros labai 
skirtingos.

3) Pagal BNR 41 straipsnį įsteigiamas stebėsenos komitetas, kuris stebės, kaip 
įgyvendinama programa. Tokį stebėsenos komitetą taip pat reikės įsteigti Europos 



PE480.662v02-00 4/10 AD\903305LT.doc

LT

teritorinio bendradarbiavimo programoms. Tačiau Komisijos pasiūlyme nenagrinėjami 
ETB programų ypatumai, o svarbiausia – neaptariamas balsavimo teisių klausimas, 
atsižvelgiant į skirtingas valstybių narių ir trečiųjų šalių sistemas.

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) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente Nr. [...]/2012 dėl Sąjungos 
metiniam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių1 nustatomi Sąjungos metinio 
biudžeto vykdymo bendrieji principai. To 
reikia, kad būtų užtikrinta šio reglamento 
ir ERPF reglamentuojančių nuostatų 
darna.
___________
1 OL L ….

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Viena audito institucija turėtų būti 
atsakinga už visų Reglamente (ES) 
Nr. [...]/2012 [BNR] 116 straipsnyje 
išvardytų funkcijų vykdymą, siekiant 
užtikrinti vienodus standartus visoje 
programos įgyvendinimo teritorijoje. Kai 
tai neįmanoma, programos audito 
institucijai turėtų padėti auditorių grupė.

(31) Viena audito institucija turėtų būti 
atsakinga už visų Reglamente (ES) 
Nr. [...]/2012 [BNR] 116 straipsnyje 
išvardytų funkcijų vykdymą, siekiant 
užtikrinti vienodus standartus visoje 
programos įgyvendinimo teritorijoje. Kai 
tai neįmanoma, programos audito 
institucijai turėtų padėti auditorių grupė.
Siekiant užtikrinti tinkamą šio audito 
darbo kokybės lygį turėtų būti 
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reikalaujama taikyti tarptautinius audito 
standartus.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės kartu su pasiūlymu dėl 
bendradarbiavimo programos pateikia 
nacionalinių už lygias galimybes atsakingų 
įstaigų nuomonę apie ii ir iii punktuose 
nurodytas priemones.

Valstybės narės kartu su pasiūlymu dėl 
bendradarbiavimo programos pateikia 
nacionalinių už lygias galimybes atsakingų 
įstaigų nuomonę apie ii ir iii punktuose 
nurodytas priemones. Valstybės narės gali 
paskirti vieną nacionalinę už lygias 
galimybes atsakingą įstaigą, kuri teiktų 
tokias nuomones apie kiekvienos 
bendradarbiavimo programos visumą.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suteikti dalyvaujančioms valstybėms narėms galimybę turėti vieną 
įstaigą, kuri būtų paskirta tam, kad teiktų nuomonę su lygybe susijusiais klausimais; taip šį 
reikalavimą įgyvendinti būtų daug paprasčiau.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Programoje dalyvaujančios valstybės 
narės ir, jei taikoma, trečiosios šalys ar 
teritorijos sutikimą su bendradarbiavimo 
programos turiniu raštu patvirtina prieš ją 
pateikiant Komisijai. Į šį sutikimą taip pat 
įtraukiamas visų programoje dalyvaujančių 
valstybių narių įsipareigojimas užtikrinti 
bendrą finansavimą, kurio reikia 
bendradarbiavimo programai įgyvendinti.

5. Programoje dalyvaujančios valstybės 
narės ir, jei taikoma, trečiosios šalys ar 
teritorijos sutikimą su bendradarbiavimo 
programos turiniu raštu patvirtina prieš ją 
pateikiant Komisijai. Į šį sutikimą taip pat 
įtraukiamas visų programoje dalyvaujančių 
valstybių narių įsipareigojimas užtikrinti 
bendrą finansavimą, kurio reikia 
bendradarbiavimo programai įgyvendinti.
Ta pati procedūra, t. y. visų dalyvaujančių 
valstybių narių ir trečiųjų šalių ar 
teritorijų sutikimas, būtina tuomet, kai 
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bendradarbiavimo programa iš dalies 
keičiama pagal Reglamento (ES) Nr. 
[...]/2012 [BNR] 26 straipsnį.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiksmo darbuotojų sąnaudas galima 
apskaičiuoti kaip fiksuoto dydžio iki
15 proc. tiesioginių sąnaudų, išskyrus
darbuotojų sąnaudas, normą.

Veiksmo personalo sąnaudas galima 
apskaičiuoti kaip fiksuoto dydžio iki
20 proc. to veiksmo tiesioginių sąnaudų, 
išskyrus personalo sąnaudas, normą.

Pagrindimas

Atrodo, kad Komisijos siūlomos procentinės dalies nepakaks, jei atsižvelgsime į Europos 
teritorinio bendradarbiavimo (ETB) programas, kurių personalo sąnaudos yra itin didelės.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Taikant Reglamento (ES) Nr. […]/2012 
[BNR] 113 straipsnio 1 ir 2 dalis 
bendradarbiavimo programoje 
dalyvaujančios valstybės narės paskiria 
vieną vadovaujančiąją instituciją ir, taikant 
to reglamento 113 straipsnio 4 dalį, vieną 
audito instituciją, kurios turi būti 
įsisteigusios toje pačioje valstybėje narėje.

1. Taikant Reglamento (ES) Nr. […]/2012 
[BNR] 113 straipsnio 1 ir 2 dalis 
bendradarbiavimo programoje 
dalyvaujančios valstybės narės paskiria 
vieną vadovaujančiąją instituciją ir, taikant 
to reglamento 113 straipsnio 4 dalį, vieną 
audito instituciją, kurios turi būti 
įsisteigusios toje pačioje valstybėje narėje.
Bendradarbiavimo programoje 
dalyvaujančios valstybės narės gali 
paskirti tą vieną vadovaujančiąją 
instituciją tvirtinančiąja institucija. 

Pagrindimas

Svarbu, kad TBP programų vadovaujančioji institucija nebūtų verčiama būti atsakinga už 
programos tvirtinimą; valdymo ir tvirtinimo užduočių sujungimas turėtų būtų pasirinktinis.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei laikomasi funkcijų atskyrimo 
principo, vadovaujančioji institucija ir 
audito institucija gali priklausyti tai pačiai 
viešojo sektoriaus institucijai ar įstaigai.

Pagrindimas

Šis pakeitimas pateiktas siekiant supaprastinti ir suderinti ETB reglamentą su BNR, kuriame 
teigiama, kad valstybėms narėms turėtų būti leidžiama turėti audito instituciją, kuri gali 
priklausyti tai pačiai įstaigai kaip ir vadovaujančioji institucija, jei šios dvi institucijos yra 
funkciškai nepriklausomos. Todėl valstybės narės gali ir toliau naudotis dabartiniu 
programavimo laikotarpiu joms suteikta kompetencija.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šie tikrintojai, jei įmanoma, yra tos pačios 
už tokius bendradarbiavimo programų 
pagal investicijų į ekonomikos augimą ir 
darbo vietų kūrimą tikslą tikrinimą arba, 
trečiųjų šalių atveju, už palyginamus 
tikrinimus pagal Sąjungos išorės politikos 
priemones atsakingos institucijos.

Šie tikrintojai gali būti tos pačios už tokius 
bendradarbiavimo programų pagal 
investicijų į ekonomikos augimą ir darbo 
vietų kūrimą tikslą tikrinimą arba, trečiųjų 
šalių atveju, už palyginamus tikrinimus 
pagal Sąjungos išorės politikos priemones 
atsakingos institucijos.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vykdydami pareigas auditoriai yra 
nepriklausomi nuo tikrintojų, atliekančių 

3. Audito institucija užtikrina, kad 
vykdydamas pareigas bet kuris jos 
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tikrinimus pagal 22 straipsnį. atstovas, minimas šio straipsnio 2 dalyje, 
būtų funkciškai nepriklausomas, visų 
pirma nuo tikrintojų, atliekančių tikrinimus 
pagal 22 straipsnį, ir kad jis turėtų 
reikalingų praktinių žinių ir profesinę 
kompetenciją, kad galėtų atlikti auditą 
pagal tarptautiniu mastu pripažįstamus 
audito standartus.

Pagrindimas

Audito institucijos vaidmuo yra svarbus užtikrinant Komisijai galimybę vykdyti priežiūrą.
Taikant tarptautiniu mastu pripažįstamus audito standartus užtikrinamas tinkamas audito 
darbo kokybės lygis. Be to, šiuo pakeitimu patikslinama, kad visi šie atstovai turi būti 
nepriklausomi, turėti reikalingų praktinių žinių ir profesinę kompetenciją.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
116 straipsnio 4 dalyje numatytoje audito 
strategijoje pateikiamas 
vadovaujančiosios institucijos taikomų 
priemonių, kuriomis siekiama laikytis šio 
straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų, 
paaiškinimas.

Pagrindimas

Audito institucijoms gali būti nesuteiktos būtinos teisės, kad jos galėtų atlikti auditą įvairiose 
valstybėse narėse. Todėl Komisijos pateiktame pasiūlyme numatoma auditorių grupė, kurioje 
būtų atstovų iš kiekvienos valstybės narės. Audito strategijoje audito institucija turėtų 
paaiškinti priemones, kurių šiuo atžvilgiu imtasi.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Audito institucijų ataskaitos 
pateikiamos valstybių, dalyvaujančių 
teritorinio bendradarbiavimo programoje, 
nacionalinėms kontrolės institucijoms ir 
Europos Audito Rūmams.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ERPF parama bendradarbiavimo 
programoms mokama į vieną sąskaitą, kuri 
nėra suskirstyta į nacionalines posąskaites.

1. ERPF parama bendradarbiavimo 
programoms mokama į vieną sąskaitą, kuri 
nėra suskirstyta į nacionalines posąskaites.
Ši sąskaita gali būti naudojama visoms su 
programa susijusioms išlaidoms ir 
pajamoms administruoti.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu suteikiama galimybė naudoti vieną sąskaitą visiems grynųjų pinigų srautams, 
susijusiems su atskira bendradarbiavimo programa, valdyti. Numačius tokią galimybę būtų 
supaprastintas administravimas ir užtikrinta aiški audito veiksmų seka.
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