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PAKEITIMAI

Biudžeto kontrolės komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2006 m. gruodžio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) 
Nr. 1927/2006 2007 m. sausio 1 d. –
2013 m. gruodžio 31 d. finansinės 
programos laikotarpiui buvo įsteigtas 
Europos prisitaikymo prie globalizacijos 
padarinių fondas (toliau – EGF), kurio 
tikslas – užtikrinti ES solidarumą su 
darbuotojais, atleistais dėl globalizacijos 
sukeltų esminių pasaulio prekybos 
struktūrinių pokyčių ir padėti jiems greitai 
reintegruotis į darbo rinką. Šis pirminis 
EGF tikslas tebegalioja;

(2) 2006 m. gruodžio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) 
Nr. 1927/2006 2007 m. sausio 1 d. –
2013 m. gruodžio 31 d. finansinės 
programos laikotarpiui buvo įsteigtas 
Europos prisitaikymo prie globalizacijos 
padarinių fondas (toliau – EGF), kurio 
tikslas – užtikrinti ES solidarumą su 
darbuotojais, atleistais dėl globalizacijos 
sukeltų esminių pasaulio prekybos 
struktūrinių pokyčių ir padėti jiems greitai 
reintegruotis į darbo rinką. Atsižvelgiant į 
dabartinę neužtikrintą padėtį, kurioje vis 
dar yra daug valstybių narių, šis pirminis 
EGF tikslas tebegalioja, nes jis suteikia 
galimybę, nors ir nedideliu mastu, teikti 
individualiai pritaikytas paslaugas 
darbuotojams, kurie neteko darbo 
įmonėms įvykdžius kolektyvinius 
atleidimus, kuriuos sukėlė ekonomikos 
globalizacija, padariusi didelę įtaką 
verslo, sektorių ir regionų lygmenimis;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Strategijos „Europa 2020“ 
biudžetas“ pripažįstamas svarbus EGF, 
kaip lankstaus fondo, remiančio darbo 
netekusius darbuotojus ir padedančio jiems 
kuo greičiau rasti kitą darbą, vaidmuo. 
Todėl daugiametės finansinės programos
(DFP) įgyvendinimo laikotarpiu – 2014 m. 
sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. –
Sąjunga turėtų toliau teikti konkrečią 
vienkartinę paramą dėl rimto ekonomikos 
sutrikdymo nukentėjusiose srityse, 
sektoriuose, teritorijose ar darbo rinkose 
atleistiems darbuotojams, kad palengvintų 
jų reintegraciją į darbo rinką. Atsižvelgiant 
į EGF tikslą – teikti paramą ypatingos 
skubos ir nenumatytomis aplinkybėmis, 
EGF turėtų veikti nepriklausomai nuo 
daugiametės finansinės programos;

(3) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Strategijos „Europa 2020“ 
biudžetas“ pripažįstamas svarbus EGF, 
kaip lankstaus fondo, remiančio darbo 
netekusius darbuotojus ir padedančio jiems 
kuo greičiau rasti kitą darbą, vaidmuo. 
Todėl daugiametės finansinės programos
(DFP) įgyvendinimo laikotarpiu – 2014 m. 
sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. –
Sąjunga turėtų toliau teikti konkrečią 
vienkartinę paramą dėl rimto ekonomikos 
sutrikdymo nukentėjusiose srityse, 
sektoriuose, teritorijose ar darbo rinkose 
atleistiems darbuotojams, kad palengvintų 
jų reintegraciją į darbo rinką. Atsižvelgiant 
į EGF tikslą – teikti paramą ypatingos 
skubos ir nenumatytomis aplinkybėmis, 
EGF turėtų veikti nepriklausomai nuo 
daugiametės finansinės programos ir taip 
suteikti Sąjungai skubaus reagavimo 
priemonę, skirtą paramai nedarbo krizių 
metu teikti;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Paraišką teikiančios valstybės narės 
iniciatyva finansinė parama gali būti 
teikiama parengiamajai, valdymo, 
informavimo ir viešinimo, kontrolės ir 
ataskaitų teikimo veiklai.

3. Paraišką teikiančios valstybės narės 
iniciatyva finansinė parama, neviršijanti 
5 proc. visų sąnaudų, gali būti teikiama 
parengiamajai, valdymo, informavimo ir 
viešinimo, kontrolės ir ataskaitų teikimo 
veiklai.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento 
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, remdamasi pagal 8 straipsnio 
3 dalį atliktu vertinimu, ypač 
atsižvelgdama į remtinų darbuotojų 
skaičių, siūlomus veiksmus ir numatomas 
sąnaudas, kuo greičiau įvertina ir pasiūlo 
finansinės paramos, jei ji skiriama, sumą, 
kuri negali viršyti turimų išteklių. Ši suma 
negali viršyti 50 proc. visų 8 straipsnio 2 
dalies e punkte nurodytų numatytų sąnaudų 
arba 65 proc. šių sąnaudų, kai paraišką 
pateikė valstybė narė, kurios teritorijoje yra 
bent vienas NUTS II lygmens regionas, 
atitinkantis struktūrinių fondų paramos 
pagal konvergencijos tikslą reikalavimus. 
Vertindama tokias paraiškas Komisija 
nusprendžia, ar 65 proc. bendro 
finansavimo norma yra pagrįsta.

1. Komisija, remdamasi pagal 8 straipsnio 
3 dalį atliktu vertinimu, ypač 
atsižvelgdama į remtinų darbuotojų 
skaičių, siūlomus veiksmus ir numatomas 
sąnaudas, kuo greičiau įvertina ir pasiūlo 
finansinės paramos, jei ji skiriama, sumą, 
kuri negali viršyti turimų išteklių. Ši suma 
negali viršyti 50 proc. visų 8 straipsnio 2 
dalies e punkte nurodytų numatytų sąnaudų 
arba 65 proc. šių sąnaudų, kai paraišką 
pateikė valstybė narė, kurios teritorijoje yra 
bent vienas NUTS II lygmens regionas, 
atitinkantis struktūrinių fondų paramos 
pagal konvergencijos tikslą reikalavimus. 
Vertindama tokias paraiškas Komisija, 
taikydama iš anksto nustatytus kriterijus,
nusprendžia, ar 65 proc. bendro 
finansavimo norma yra pagrįsta.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento 
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įsigaliojus Sprendimui dėl finansinės 
paramos pagal 15 straipsnio 4 dalį 
Komisija, paprastai per 15 dienų, finansinę 
paramą valstybei narei sumoka vienu 
išankstiniu mokėjimu, prilygstančiu bent
50 proc. valstybei narei skirtos Sąjungos 
finansinės paramos, vėliau, jei reikia,
atliekami tarpiniai ir galutiniai mokėjimai. 
Išankstinis finansavimas patvirtinamas, kai 
baigiama teikti finansinę paramą, kaip 
nustatyta 18 straipsnio 3 dalyje.

1. Įsigaliojus Sprendimui dėl finansinės 
paramos pagal 15 straipsnio 4 dalį 
Komisija, paprastai per 15 dienų, finansinę 
paramą valstybei narei sumoka vienu 
išankstiniu mokėjimu, prilygstančiu ne 
daugiau kaip 50 proc. valstybei narei 
skirtos Sąjungos finansinės paramos, vėliau 
atliekami tarpiniai ir (arba) galutiniai 
mokėjimai. Išankstinis finansavimas 
patvirtinamas, kai baigiama teikti finansinę 
paramą, kaip nustatyta 18 straipsnio 3 
dalyje.
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento 
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pirmą kartą 2015 m. ir toliau kas dvejus 
metus ne vėliau kaip rugpjūčio 1 d. 
Komisija teikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai kiekybinę ir kokybinę pagal šį 
reglamentą vykdytos veiklos ir pagal 
Reglamentą Nr. 1927/2006 praėjusius 
dvejus metus vykdytos veiklos ataskaitą. 
Šioje ataskaitoje didžiausias dėmesys 
skiriamas EGF pasiektiems rezultatams; 
joje visų pirma pateikiama informacija, 
susijusi su pateiktomis paraiškomis, 
priimtais sprendimais, finansuotais 
veiksmais, įskaitant jų ir kitų Sąjungos 
fondų, ypač Europos socialinio fondo
(ESF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai (EŽŪFKP), lėšomis finansuojamų 
veiksmų tarpusavio papildomumą, ir 
baigimu naudoti skirtą finansinę paramą. 
Joje taip pat dokumentais pagrindžiamos 
dėl asignavimų stokos ir neatitikties 
kriterijams atmestos paraiškos ar sumažinta 
joms skirta suma.

1. Pirmą kartą 2015 m. ir toliau kas dvejus 
metus ne vėliau kaip rugpjūčio 1 d. 
Komisija teikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai išsamią kiekybinę ir kokybinę 
pagal šį reglamentą vykdytos veiklos ir 
pagal Reglamentą Nr. 1927/2006 
praėjusius dvejus metus vykdytos veiklos 
ataskaitą. Šioje ataskaitoje didžiausias 
dėmesys skiriamas EGF pasiektiems 
rezultatams; joje visų pirma pateikiama 
informacija, susijusi su pateiktomis 
paraiškomis, priimtais sprendimais,
paramą gavusių ir per vienus metus nuo 
paraiškos pateikimo datos pastoviai 
įsidarbinusių darbuotojų skaičiumi,
finansuotais veiksmais, įskaitant jų ir kitų 
Sąjungos fondų, ypač Europos socialinio 
fondo (ESF) ir Europos žemės ūkio fondo 
kaimo plėtrai (EŽŪFKP), lėšomis
finansuojamų veiksmų tarpusavio 
papildomumą, ir baigimu naudoti skirtą 
finansinę paramą. Joje taip pat 
dokumentais pagrindžiamos dėl 
asignavimų stokos ir neatitikties 
kriterijams atmestos paraiškos ar sumažinta 
joms skirta suma.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento 
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ataskaita perduodama susipažinti 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui, Regionų komitetui ir 
socialiniams partneriams.

2. Ataskaita perduodama susipažinti
Audito Rūmams, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui, Regionų 
komitetui ir socialiniams partneriams.



AD\903615LT.doc 7/9 PE486.029v02-00

LT

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento 
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vertinimo rezultatai perduodami 
susipažinti Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui, Regionų komitetui ir 
socialiniams partneriams.

2. Vertinimo rezultatai perduodami 
susipažinti Europos Parlamentui, Tarybai,
Audito Rūmams, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui, Regionų 
komitetui ir socialiniams partneriams.
Rengiant naujas užimtumo ir socialinių 
reikalų programas reikėtų atsižvelgti į 
vertinime pateikiamas rekomendacijas.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento 
21 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) užtikrina, kad finansuotos išlaidos 
tinkamai patvirtintos dokumentais, kuriuos 
įmanoma patikrinti, ir yra teisingos bei 
įprastos;

(c) užtikrina, kad finansuotos išlaidos 
tinkamai patvirtintos dokumentais, kuriuos 
įmanoma patikrinti, ir yra teisėtos bei 
tvarkingos;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento 
21 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija, būdama atsakinga už Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto vykdymą, 
imasi visų reikalingų priemonių, kad 
patikrintų, ar finansuojami veiksmai 
vykdomi vadovaujantis patikimo ir 
veiksmingo finansų valdymo principais. 
Paraišką teikianti valstybė narė atsako už 
sklandžiai veikiančias valdymo ir kontrolės 
sistemas. Komisija turi būti įsitikinusi, kad 
minėtos sistemos yra sukurtos.

4. Komisija, būdama atsakinga už Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto vykdymą, 
imasi visų reikalingų priemonių, kad 
patikrintų, ar finansuojami veiksmai 
vykdomi vadovaujantis patikimo ir 
veiksmingo finansų valdymo principais. 
Paraišką teikianti valstybė narė atsako už 
sklandžiai veikiančias valdymo ir kontrolės 
sistemas. Komisija turi būti įsitikinusi, kad 
minėtos sistemos yra sukurtos. Nustačius 
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pažeidimus, nepagrįstai sumokėtos sumos 
susigrąžinamos visų pirma jas 
kompensuojant; prireikus Sąjungos 
finansiniai interesai gali būti saugomi 
pagal Sutarties 325 straipsnį taikant 
veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias 
sankcijas.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento 
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu faktinės veiksmo įgyvendinimo 
išlaidos yra mažesnės nei numatyta pagal 
15 straipsnį, Komisija priima sprendimą, 
kaip įgyvendinimo aktą, kuriuo 
reikalaujama, kad valstybė narė grąžintų 
atitinkamą gautos finansinės paramos 
sumą.

1. Jeigu faktinės veiksmo įgyvendinimo 
išlaidos yra mažesnės nei numatyta pagal 
15 straipsnį ir jei nepanaudotų išlaidų 
neįmanoma susigrąžinti jas 
kompensuojant, Komisija priima 
įgyvendinimo aktą, kuriuo reikalaujama, 
kad valstybė narė grąžintų atitinkamą 
gautos finansinės paramos sumą.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento 
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nurodyti įgaliojimai 
perduodami neribotam laikotarpiui nuo
šio reglamento įsigaliojimo dienos.

2. Šiame reglamente nurodyti įgaliojimai 
perduodami šio reglamento galiojimo 
laikotarpiui.
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