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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) materialinį ar itin didžiulį materialinį 
nepriteklių kenčiančių asmenų skaičius 
Sąjungoje didėja, ir tie asmenys dažnai 
negali pasinaudoti Reglamente (ES) 
Nr. [...BNR], ir visų pirma Reglamente
(ES) Nr. […ESF] nustatytomis aktyvumo 
skatinimo priemonėmis;

(2) materialinį ar itin didžiulį materialinį 
nepriteklių kenčiančių asmenų skaičius 
Sąjungoje didėja, ir tie asmenys dažnai 
negali pasinaudoti Reglamente (ES) 
Nr. [...BNR], ir visų pirma Reglamente
(ES) Nr. […ESF] nustatytomis aktyvumo 
skatinimo priemonėmis. Kriterijai, kuriais 
vadovaujamasi nustatant šiuos asmenis, 
turėtų būti pritaikyti prie besikeičiančių 
ekonominių ir socialinių sąlygų;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) pagal Sutarties 317 straipsnį, taip pat 
atsižvelgiant į pasidalijamojo valdymo 
principą turėtų būti nustatytos sąlygos, 
kuriomis Komisija galėtų vykdyti savo 
įsipareigojimus, susijusius su Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto vykdymu, ir 
turėtų būti patikslinti valstybių narių 
bendradarbiavimo įsipareigojimai. Šios 
sąlygos turėtų būti tokios, kad Komisija 
turėtų galimybę įsitikinti, ar valstybės 
narės naudojasi Fondu teisėtai, tvarkingai 
ir laikydamosi patikimo finansų valdymo 
principo, nustatyto Tarybos reglamente 
Nr. [...] dėl bendrajam Europos Bendrijų
biudžetui taikomo finansinio reglamento 

(5) pagal Sutarties 317 straipsnį, taip pat 
atsižvelgiant į pasidalijamojo valdymo 
principą turėtų būti nustatytos sąlygos, 
kuriomis Komisija galėtų vykdyti savo 
įsipareigojimus, susijusius su Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto vykdymu, ir 
turėtų būti patikslinti valstybių narių 
bendradarbiavimo įsipareigojimai. Šios 
sąlygos turėtų būti tokios, kad Komisija 
turėtų galimybę įsitikinti, ar valstybės 
narės naudojasi Fondu teisėtai, tvarkingai 
ir laikydamosi patikimo finansų valdymo 
principo, nustatyto 2012 m. spalio 25 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012
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(toliau – Finansinis reglamentas); dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų 
finansinių taisyklių1 (Finansinis 
reglamentas). Komisija, vykdydama savo 
užduotis, susijusias su biudžeto vykdymu, 
turėtų daugiau naudotis veiklos auditais ir 
juos skatinti;

____________
1OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šiomis nuostatomis taip pat 
užtikrinama, kad remiami veiksmai atitiktų 
taikytinus Sąjungos ir nacionalinius teisės 
aktus, visų pirma susijusius su labiausiai 
skurstantiems asmenims teikiamų prekių 
sauga;

(6) šios nuostatos turėtų derėti su 
Finansinio reglamento nuostatomis, taip 
pat jomis turėtų būti užtikrinama, kad 
remiami veiksmai atitiktų kitus taikytinus 
Sąjungos ir nacionalinius teisės aktus, visų 
pirma susijusius su labiausiai skurstantiems 
asmenims teikiamų prekių sauga;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) siekiant apsaugoti Sąjungos 
finansinius interesus, tam tikrą laikotarpį 
turėtų būti taikomos priemonės, kurios 
leistų įgaliotajam leidimus suteikiančiam 
pareigūnui stabdyti mokėjimus, kai turima 
įrodymų, kad esama didelių valdymo ir 
kontrolės sistemos veikimo trūkumų, su 
mokėjimo paraiška susijusių pažeidimų 
įrodymų arba įrodymų, kad nebuvo pateikti 
sąskaitoms patikrinti ir patvirtinti būtini 
dokumentai;

(30) siekiant apsaugoti Sąjungos 
finansinius interesus, tam tikrą laikotarpį 
turėtų būti taikomos priemonės, kurios 
leistų įgaliotajam leidimus suteikiančiam 
pareigūnui stabdyti mokėjimus, kai turima 
įrodymų, kad esama didelių valdymo ir 
kontrolės sistemos veikimo trūkumų, su 
mokėjimo paraiška susijusių pažeidimų 
įrodymų arba įrodymų, kad nebuvo pateikti 
sąskaitoms patikrinti ir patvirtinti būtini 
dokumentai, arba kai smarkiai vėluojama 
įgyvendinti projektus ir kai yra pagrįstų 
įrodymų, kad nustatyti atitinkamų 
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projektų tikslai nebus pasiekti;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Fondas skatina socialinę sanglaudą 
Sąjungoje, padėdamas siekti strategijos
„Europa 2020“ skurdo mažinimo tikslo –
žmonių, kuriems gresia skurdas ir socialinė 
atskirtis, skaičių sumažinti bent 20 mln.
Fondas, teikdamas nefinansinę pagalbą 
labiausiai skurstantiems žmonėms, padeda 
siekiant konkretaus tikslo – Sąjungoje 
sumažinti itin didelį skurdą patiriančių 
žmonių skaičių. Pažanga, padaryta siekiant 
šio tikslo, bus vertinama pagal Fondo 
pagalbą gaunančių asmenų skaičių.

Fondas skatina socialinę sanglaudą 
Sąjungoje, padėdamas siekti strategijos
„Europa 2020“ skurdo mažinimo tikslo –
žmonių, kuriems gresia skurdas ir socialinė 
atskirtis, skaičių sumažinti bent 20 mln.
Fondas, teikdamas nefinansinę pagalbą 
labiausiai skurstantiems žmonėms, padeda 
siekiant konkretaus tikslo – Sąjungoje 
sumažinti itin didelį skurdą patiriančių 
žmonių skaičių. Pažanga, padaryta siekiant 
šio tikslo, bus vertinama pagal Fondo 
pagalbą gaunančių asmenų skaičių. Fondas 
užtikrina, kad joks žmogus Sąjungos 
teritorijoje nekęstų bado.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Fondo lėšomis remiamos nacionalinės 
sistemos, per kurias, pasitelkus valstybių 
narių atrinktas organizacijas partneres, 
labiausiai skurstantiems asmenims tiekiami 
maisto produktai ir pagrindinės vartojimo 
prekės, skirtos asmeniniam benamių 
asmenų arba vaikų vartojimui.

1. Fondo lėšomis remiamos nacionalinės 
sistemos, per kurias, pasitelkus valstybių 
narių atrinktas organizacijas partneres, 
labiausiai skurstantiems asmenims tiekiami 
maisto produktai ir pagrindinės vartojimo 
prekės, skirtos labiausiai skurstančių 
asmenų, ypač benamių asmenų ir vaikų,
vartojimui.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Fondui skirta Sąjungos biudžeto dalis 
įgyvendinama vadovaujantis valstybių 
narių ir Komisijos pasidalijamojo valdymo 
principu pagal Finansinio reglamento 55 
straipsnio 1 dalies b punktą, išskyrus 
Komisijos iniciatyva teikiamą techninę 
pagalbą, kuri bus įgyvendinama pagal 
tiesioginio valdymo principą, kaip 
nustatyta Finansinio reglamento 55 
straipsnio 1 dalies a punkte.

1. Fondui skirta Sąjungos biudžeto dalis 
įgyvendinama vadovaujantis valstybių 
narių ir Komisijos pasidalijamojo valdymo 
principu pagal Finansinio reglamento
58 straipsnio 1 dalies b punktą, išskyrus 
Komisijos iniciatyva teikiamą techninę 
pagalbą, kuri bus įgyvendinama pagal 
tiesioginio valdymo principą, kaip 
nustatyta Finansinio reglamento
58 straipsnio 1 dalies a punkte.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Komisija ir valstybės narės bei 
paramos gavėjai pagal Finansinio 
reglamento 26 straipsnį taiko patikimo 
finansų valdymo principą.

7. Komisija ir valstybės narės bei paramos 
gavėjai pagal Finansinio reglamento
30 straipsnį taiko patikimo finansų 
valdymo principą.

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Per tris mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo visos valstybės narės 
Komisijai pateikia po vieną veiksmų 
programą, apimančią laikotarpį nuo 
2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 
31 d., ir joje:

1. Per keturis mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo visos valstybės narės 
Komisijai pateikia po vieną veiksmų 
programą, apimančią laikotarpį nuo 
2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 
31 d., ir joje:

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pateikia priemonės, pagal kurią 
nustatomi labiausiai skurstantiems 
asmenims taikytini tinkamumo kriterijai, 
aprašymą, prireikus nurodant materialinio 
nepritekliaus problemą, kurią pasirinkta 
spręsti;

c) pateikia priemonės, pagal kurią 
nustatomi labiausiai skurstantiems 
asmenims taikytini tinkamumo kriterijai, 
aprašymą, prireikus nurodydamos
materialinio nepritekliaus problemą, kurią 
pasirinkta spręsti; šis aprašymas apima 
naujus skurstančius asmenis, kurių 
pajamos yra neigiamos vertės, ir būsto 
savininkus, kurių nuosavo kapitalo vertė 
neigiama;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu į visas Komisijos pastabas buvo 
tinkamai atsižvelgta, Komisija 
įgyvendinimo aktais patvirtina veiksmų 
programos pakeitimą ne vėliau kaip per 
penkis mėnesius nuo tos dienos, kai 
valstybė narė ją oficialiai pateikė.

3. Jeigu į visas Komisijos pastabas buvo 
tinkamai atsižvelgta, Komisija 
įgyvendinimo aktais patvirtina veiksmų 
programos pakeitimą ne vėliau kaip per tris
mėnesius nuo tos dienos, kai valstybė narė 
ją oficialiai pateikė.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, bent kartą per metus Komisija 
Sąjungos lygmeniu dėl Fondo paramos 
įgyvendinimo konsultuojasi su 
organizacijoms partnerėms 
atstovaujančiomis organizacijomis.

Be to, bent kartą per metus Komisija 
Sąjungos lygmeniu dėl Fondo paramos 
įgyvendinimo konsultuojasi su 
organizacijoms partnerėms 
atstovaujančiomis organizacijomis. Apie 
šių konsultacijų rezultatus pranešama 
Europos Parlamentui.
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) indėlis siekiant Sąjungos tikslo iki 
2020 m. žmonių, kuriems gresia skurdas ir 
socialinė atskirtis, skaičių sumažinti bent 
20 mln., atsižvelgiant į materialinio 
nepritekliaus problemą, kurią pasirinkta 
spręsti ir nacionalines aplinkybes, 
susijusias su skurdu, socialine atskirtimi ir 
materialiniu nepritekliumi.

a) indėlis siekiant Sąjungos tikslo iki 
2020 m. žmonių, kuriems gresia skurdas ir 
socialinė atskirtis, skaičių sumažinti bent 
20 mln., atsižvelgiant į materialinio 
nepritekliaus problemą, kurią pasirinkta 
spręsti, ir nacionalines aplinkybes, 
susijusias su skurdu, socialine atskirtimi ir 
materialiniu nepritekliumi, į neigiamos 
vertės pajamas ir neigiamos vertės turtą 
turinčius žmones, taip pat į labiausiai 
skurstančius asmenis bei tuos asmenis, 
kuriems gresia skurdas;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 2017 ir 2021 m. vadovaujančioji 
institucija atlieka struktūrinį galutinių 
gavėjų tyrimą pagal Komisijos patvirtintą 
pavyzdį. Komisija šį šabloną patvirtina 
įgyvendinimo aktu. Šis įgyvendinimo aktas 
priimamas laikantis 60 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros.

2. 2017 ir 2021 m. vadovaujančioji 
institucija atlieka struktūrinį galutinių 
gavėjų tyrimą pagal Komisijos patvirtintą 
pavyzdį. Komisija šį šabloną patvirtina 
įgyvendinimo aktu. Šis įgyvendinimo aktas 
priimamas laikantis 60 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros.
Šablonas atitinka ne tik vertinimo proceso 
tikslus, bet ir administracinio 
supaprastinimo principą.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija savo iniciatyva ir glaudžiai Komisija savo iniciatyva ir glaudžiai 
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bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, taip pat padedama išorės ekspertų, 
atlieka ex post vertinimą, siekdama 
įvertinti pasiektų rezultatų veiksmingumą 
ir tvarumą bei išmatuoti papildomą Fondo 
naudą. Ex post vertinimas užbaigiamas iki 
2023 m. gruodžio 31 d.

bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, taip pat padedama išorės ekspertų, 
atlieka ex post vertinimą, siekdama 
įvertinti pasiektų rezultatų veiksmingumą 
ir tvarumą bei išmatuoti papildomą Fondo 
naudą, atsižvelgdama į naujus 
skurstančius žmones, kurių pajamos 
neigiamos, ir į būsto savininkus, kurių 
nuosavo kapitalo vertė neigiama. Ex post
vertinimas užbaigiamas iki 
2023 m. gruodžio 31 d.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įgyvendinant veiksmą, paramos gavėjai 
ir organizacijos partnerės informuoja 
visuomenę apie iš Fondo gautą paramą, 
gerai matomoje vietoje ir kiekvienoje 
vietoje, kurioje teikiama pagalba maistu ar 
prekėmis ir taikomos papildomos 
priemonės, iškabindamos bent vieną 
plakatą (ne mažesnį kaip A3 formato), 
kuriame pateikiama informacija apie 
veiksmą ir Sąjungos finansinę paramą, 
išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma dėl 
maisto ar prekių skirstymo aplinkybių.

3. Įgyvendinant veiksmą, paramos gavėjai 
ir organizacijos partnerės informuoja 
visuomenę apie iš Fondo gautą paramą,
lengvai prieinamoje ir gerai matomoje 
vietoje ir kiekvienoje vietoje, kurioje 
teikiama pagalba maistu ar prekėmis ir 
taikomos papildomos priemonės, 
iškabindamos bent vieną plakatą (ne 
mažesnį kaip A3 formato), kuriame 
pateikiama informacija apie veiksmą ir 
Sąjungos finansinę paramą, išskyrus 
atvejus, kai tai neįmanoma dėl maisto ar 
prekių skirstymo aplinkybių. Paramos 
gavėjai ir organizacijos partnerės 
užtikrina, kad pagyvenę žmonės ir 
neįgalieji galėtų susipažinti su šia 
informacija. 

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Benamiams arba vaikams skirto maisto 
ir prekių gali įsigyti pačios organizacijos 
partnerės.

3. Labiausiai skurstantiems asmenims, 
ypač benamiams arba vaikams, skirto 
maisto ir prekių gali įsigyti pačios 
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organizacijos partnerės.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

o) benamiams arba vaikams skirto maisto 
ir pagrindinių asmeninio vartojimo prekių 
pirkimo išlaidos;

a) labiausiai skurstantiems asmenims, 
ypač benamiams arba vaikams, skirto 
maisto ir pagrindinių asmeninio vartojimo 
prekių pirkimo išlaidos;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

p) viešojo sektoriaus institucijai įsigyjant 
benamiams asmenims arba vaikams skirto 
maisto ar pagrindinių asmeninio vartojimo 
prekių ir jas tiekiant organizacijoms 
partnerėms, – maisto arba prekių 
pervežimo į organizacijų partnerių 
sandėlius išlaidos, nustatomos taikant 
fiksuoto dydžio 1 proc. a punkte nurodytų 
išlaidų normą;

b) viešojo sektoriaus institucijai įsigyjant
labiausiai skurstantiems asmenims, ypač
benamiams asmenims arba vaikams, skirto 
maisto ar pagrindinių asmeninio vartojimo 
prekių ir jas tiekiant organizacijoms 
partnerėms, – maisto arba prekių 
pervežimo į organizacijų partnerių 
sandėlius išlaidos, nustatomos taikant 
fiksuoto dydžio 1 proc. a punkte nurodytų 
išlaidų normą;

Pakeitimas20

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Visa oficialia informacija tarp valstybės 
narės ir Komisijos keičiamasi elektroninio 
keitimosi duomenimis sistema, nustatyta 
laikantis Komisijos įgyvendinimo aktais
nustatytų sąlygų. Tie įgyvendinimo teisės 
aktai priimami laikantis 60 straipsnio 3 

4. Visa oficialia informacija tarp valstybės 
narės ir Komisijos keičiamasi elektroninio 
keitimosi duomenimis sistema, nustatyta 
laikantis Komisijos pagal 59 straipsnį 
priimtame deleguotame akte nustatytų 
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dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. sąlygų.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybė narė paskiria nacionalinę 
valdžios instituciją arba įstaigą, funkciniu 
požiūriu nepriklausomą nuo 
vadovaujančiosios institucijos ir 
tvirtinančiosios institucijos, kuri veikia 
kaip audito institucija.

4. Valstybė narė paskiria nacionalinę 
valdžios instituciją arba įstaigą, funkciniu 
požiūriu nepriklausomą nuo 
vadovaujančiosios institucijos ir 
tvirtinančiosios institucijos, kuri veikia 
kaip audito institucija. Nacionalinė audito 
įstaiga arba nacionaliniai audito rūmai 
gali būti paskirti kaip audito institucija.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

o) rengia valdymo deklaraciją ir metinę 
santrauką, nurodytą Finansinio reglamento 
56 straipsnio 5 dalies a ir b punktuose 
punkte;

e) rengia valdymo deklaraciją ir metinę 
santrauką, nurodytą Finansinio reglamento 
59 straipsnio 5 dalies a ir b punktuose;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Finansinio reglamento 56 straipsnio 5 
dalies a punkte nurodytų metinių ataskaitų 
rengimą.

2. Finansinio reglamento 59 straipsnio 5 
dalies a punkte nurodytų metinių ataskaitų 
rengimą.
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Pakeitimas24

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Audito institucija per šešis mėnesius nuo 
veiksmų programos patvirtinimo parengia 
audito strategiją. Audito strategijoje 
išdėstoma audito metodika, veiksmų 
atrankos auditui metodas ir audito 
planavimas per einamuosius ir dvejus 
paskesnius ataskaitinius metus. Audito 
strategija nuo 2016 iki 2022 m. imtinai 
kasmet atnaujinama. Audito institucija, 
gavusi prašymą, audito strategiją pateikia 
Komisijai.

4. Audito institucija per šešis mėnesius nuo 
veiksmų programos patvirtinimo parengia 
audito strategiją. Audito strategijoje 
išdėstoma audito metodika, veiksmų 
atrankos auditui metodas ir audito 
planavimas per einamuosius ir dvejus 
paskesnius ataskaitinius metus. Audito 
strategija nuo 2016 iki 2022 m. imtinai 
kasmet atnaujinama. Audito institucija 
audito strategiją pateikia Komisijai.
Komisijai suteikiami įgaliojimai 
reikalauti, kad audito institucija atliktų 
savo audito strategijos pakeitimus, kurie, 
jos nuomone, reikalingi siekiant 
užtikrinti, jog auditai būtų atliekami 
tinkamai, laikantis tarptautiniu mastu 
pripažintų audito standartų. Tai 
darydama Komisija užtikrina, kad būtų 
pakankamai atsižvelgta į veiklos auditą.

Pakeitimas25

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

r) audito nuomonę pagal Finansinio 
reglamento 56 straipsnio 5 punktą;

a) audito nuomonę pagal Finansinio 
reglamento 59 straipsnio 5 punktą;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija įgyvendinimo aktais patvirtina 
audito strategijos, audito nuomonės ir 

6. Komisija deleguotaisiais aktais 
patvirtina audito strategijos, audito 
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metinės audito ataskaitos pavyzdžius ir 
4 dalyje minėto atrankos metodo 
nustatymo būdus. Tie įgyvendinimo teisės
aktai priimami laikantis 60 straipsnio 3 
dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

nuomonės ir metinės audito ataskaitos 
pavyzdžius ir 4 dalyje minėto atrankos 
metodo nustatymo būdus. Tokie
deleguotieji aktai priimami pagal
59 straipsnyje nurodytą procedūrą.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali reikalauti, kad valstybės 
narės imtųsi veiksmų užtikrindamos, kad jų 
valdymo ir kontrolės sistemos veiktų 
efektyviai arba išlaidos atitiktų šį 
reglamentą.

3. Komisija reikalauja, kad valstybės narės 
imtųsi veiksmų, reikalingų siekiant 
užtikrinti, kad jų valdymo ir kontrolės 
sistemos veiktų efektyviai arba išlaidos 
atitiktų šį reglamentą.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungos biudžetiniai įsipareigojimai dėl 
kiekvienos veiksmų programos 2014 m. 
sausio 1 d.–2020 m. gruodžio 31 d. 
laikotarpiu vykdomi išmokant metines 
išmokas. Komisijos sprendimas, kuriuo 
patvirtinama veiksmų programa, yra 
finansavimo sprendimas pagal Finansinio 
reglamento 81 straipsnio 2 dalį, ir pranešus 
apie jį susijusiai valstybei narei jis tampa 
teisiniu įsipareigojimu pagal tą reglamentą.

Sąjungos biudžetiniai įsipareigojimai dėl 
kiekvienos veiksmų programos 2014 m. 
sausio 1 d.–2020 m. gruodžio 31 d. 
laikotarpiu vykdomi išmokant metines 
išmokas. Komisijos sprendimas, kuriuo 
patvirtinama veiksmų programa, yra 
finansavimo sprendimas pagal Finansinio 
reglamento 84 straipsnio 2 dalį, ir pranešus 
apie jį susijusiai valstybei narei jis tampa 
teisiniu įsipareigojimu pagal tą reglamentą.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nuo 2015 m. iki 2022 m. imtinai 1. Nuo 2015 m. iki 2022 m. imtinai 



PE505.992v02-00 14/16 AD\933782LT.doc

LT

paskirtosios institucijos kiekvienais metais 
iki kitų metų pasibaigus ataskaitiniam 
laikotarpiui vasario 15 d. pagal Finansinio 
reglamento 56 straipsnį pateikia Komisijai 
šiuos dokumentus ir informaciją:

paskirtosios institucijos kiekvienais metais 
iki kitų metų pasibaigus ataskaitiniam 
laikotarpiui vasario 15 d. pagal Finansinio 
reglamento 59 straipsnį pateikia Komisijai 
šiuos dokumentus ir informaciją:

dd) pagal 32 straipsnį paskirtų atitinkamų 
įstaigų patvirtintas metines sąskaitas, kaip 
nurodyta Finansinio reglamento
56 straipsnio 5 dalyje;

a) pagal 32 straipsnį paskirtų atitinkamų 
įstaigų patvirtintas metines sąskaitas, kaip 
nurodyta Finansinio reglamento
59 straipsnio 5 dalyje;

ee) valdymo deklaraciją kaip nurodyta 
Finansinio reglamento 56 straipsnio
5 dalyje;

b) valdymo deklaraciją kaip nurodyta 
Finansinio reglamento 59 straipsnio
5 dalyje;

ff) metinę galutinių audito ataskaitų ir 
vykdytų kontrolės veiksmų santrauką, taip 
pat klaidų ir trūkumų pobūdžio ir masto 
analizę bei informaciją apie taisomuosius 
veiksmus, kurių imtasi arba planuojama 
imtis;

c) metinę galutinių audito ataskaitų ir 
vykdytų kontrolės veiksmų santrauką, taip 
pat klaidų ir trūkumų pobūdžio ir masto 
analizę bei informaciją apie taisomuosius 
veiksmus, kurių imtasi arba planuojama 
imtis;

gg) pridedamą paskirtos nepriklausomos 
audito įstaigos audito nuomonę, kaip 
nurodyta Finansinio reglamento
56 straipsnio 5 dalyje, kartu su kontrolės 
ataskaita, kurioje pateikiami atliekant 
ataskaitinių metų, dėl kurių teikiama 
nuomonė, auditą nustatyti faktai.

d) pridedamą paskirtos nepriklausomos 
audito įstaigos audito nuomonę, kaip 
nurodyta Finansinio reglamento
59 straipsnio 5 dalyje, kartu su kontrolės 
ataskaita, kurioje pateikiami atliekant 
ataskaitinių metų, dėl kurių teikiama 
nuomonė, auditą nustatyti faktai.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vadovaujančioji institucija užtikrina, 
kad, Komisijai ir Audito Rūmams 
paprašius, būtų pateikti visi trejų metų 
laikotarpio patvirtinamieji veiksmų 
dokumentai. Šis trejų metų laikotarpis 
skaičiuojamas nuo tų metų, kuriais 
Komisija priima sprendimą dėl sąskaitų 
patvirtinimo pagal 47 straipsnį, gruodžio 
31 d. arba vėliausiai – nuo galutinio 
likučio sumokėjimo dienos.

1. Vadovaujančioji institucija užtikrina, 
kad, Komisijai ir Audito Rūmams 
paprašius, būtų pateikti visi penkerių metų 
laikotarpio patvirtinamieji veiksmų 
dokumentai. Šis penkerių metų laikotarpis 
skaičiuojamas nuo galutinio likučio 
sumokėjimo dienos.

Šis trejų metų laikotarpis sustabdomas dėl 
teisinių arba administracinių procedūrų 

Šis penkerių metų laikotarpis sustabdomas 
dėl teisinių arba administracinių procedūrų 
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arba tinkamai pagrįstu Komisijos prašymu. arba tinkamai pagrįstu Komisijos prašymu.
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