
PA\927264LT.doc PE505.992v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Biudžeto komitetas

2012/0295(COD)

4.3.2013

NUOMONĖS PROJEKTAS
Biudžeto komiteto

pateiktas Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos 
pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo
(COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))

Nuomonės referentas: Theodoros Skylakakis



PE505.992v01-00 2/9 PA\927264LT.doc

LT

PA_Legam



PA\927264LT.doc 3/9 PE505.992v01-00

LT

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

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
(toliau – Finansinis reglamentas)1;

(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 (EB, Euratomas) Nr. 966/2012
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. 

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

Or. en
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Pakeitimas 2

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;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 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, ir į neigiamas 
pajamas ir nuosavybę turinčius žmones;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija savo iniciatyva ir glaudžiai 
bendradarbiaudama su valstybėmis 

Komisija savo iniciatyva ir glaudžiai 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
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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.

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 
nuskurdusius žmones, kurių pajamos 
neigiamos, ir į būstų savininkus, kurių 
kapitalo vertė neigiama. Ex post 
vertinimas užbaigiamas iki 
2023 m. gruodžio 31 d.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis

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;

Or. en

Pakeitimas6

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 
dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

4. Visa oficialia informacija tarp valstybės 
narės ir Komisijos keičiamasi elektroninio 
keitimosi duomenimis sistema, nustatyta 
laikantis Komisijos pagal 59 straipsnį 
priimtuose deleguotuosiuose aktuose
nurodytų terminų ir sąlygų.

Or. en
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Pakeitimas7

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, kad auditai būtų atliekami 
tinkamai, laikantis tarptautiniu mastu 
pripažintų audito standartų. Tai 
darydama Komisija užtikrina, kad būtų 
pakankamai atsižvelgta į veiklos auditą.

Or. en

Pakeitimas8

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos r 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;

Or. en
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Komisija deleguotaisiais aktais 
patvirtina audito strategijos, audito 
nuomonės ir metinės audito ataskaitos 
pavyzdžius ir 4 dalyje minėto atrankos 
metodo nustatymo būdus. Tokie
deleguotieji aktai priimami pagal 
59 straipsnyje nurodytą procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 10

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.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nuo 2015 m. iki 2022 m. imtinai 
paskirtosios institucijos kiekvienais metais 
iki kitų metų pasibaigus ataskaitiniam 
laikotarpiui vasario 15 d. pagal Finansinio 
reglamento 56 straipsnį pateikia Komisijai 

1. Nuo 2015 m. iki 2022 m. imtinai 
paskirtosios institucijos kiekvienais metais 
iki kitų metų pasibaigus ataskaitiniam 
laikotarpiui vasario 15 d. pagal Finansinio 
reglamento 59 straipsnį pateikia Komisijai 
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šiuos dokumentus ir informaciją: 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.

Or. en

Pakeitimas 12

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.

Or. en


