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PAKEITIMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pranešimą 
įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) bendros taisyklės ir procedūros turėtų 
derėti su metiniam Sąjungos biudžetui 
taikomomis finansinėmis taisyklėmis, 
nustatytomis Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (toliau – Finansinis 
reglamentas, visais atvejais ši nuoroda 
reiškia nuorodą į naujausią to reglamento 
redakciją), taip pat atitinkamomis 
Komisijos priimtomis Finansinio 
reglamento įgyvendinimo taisyklėmis;

(7) bendros taisyklės ir procedūros turėtų 
derėti su metiniam Sąjungos biudžetui 
taikomomis finansinėmis taisyklėmis, 
nustatytomis Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (toliau – Finansinis 
reglamentas), taip pat atitinkamomis 
Komisijos priimtomis Finansinio 
reglamento įgyvendinimo taisyklėmis;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija užtikrina, kad veiksmai būtų 
įgyvendinami laikantis taikomos priemonės 
tikslų ir veiksmingos Sąjungos finansinių 
interesų apsaugos principų. Finansinė 
parama pagal priemones teikiama laikantis 
Finansiniame reglamente, kuris yra 
svarbiausias finansinis ir teisinis priemonių 
įgyvendinimo pagrindas, nustatytų 
taisyklių ir procedūrų.

2. Komisija užtikrina, kad veiksmai būtų 
veiksmingai ir efektyviai įgyvendinami 
laikantis taikomos priemonės tikslų ir 
veiksmingos Sąjungos finansinių interesų 
apsaugos principų. Finansinė parama pagal 
priemones teikiama laikantis Finansiniame 
reglamente, kuris yra svarbiausias 
finansinis ir teisinis priemonių 
įgyvendinimo pagrindas, nustatytų 
taisyklių ir procedūrų.

Or. en



PE489.414v01-00 4/11 PA\901453LT.doc

LT

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Taikydama šį reglamentą Komisija, jei 
įmanoma ir tikslinga pagal veiksmo 
pobūdį, pirmiausia naudoja lanksčiausias 
procedūras, kad užtikrintų veiksmingą ir 
efektyvų įgyvendinimą. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su 1 straipsnio 2 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išimties tvarka, ypač jei veiksmų programa 
dar nepriimta, Komisija, remdamasi 
orientaciniais programavimo dokumentais, 
pagal tas pačias taisykles ir procedūras, 
kurių laikosi priimdama veiksmų 
programas, gali priimti atskiras priemones.

Išimties tvarka, jei veiksmų programa dar 
nepriimta, Komisija, remdamasi 
orientaciniais programavimo dokumentais, 
pagal tas pačias taisykles ir procedūras, 
kurių laikosi priimdama veiksmų 
programas, gali priimti atskiras priemones.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios procedūros nereikia taikyti, kai 
veiksmų programoms ir priemonėms 

Šios procedūros nereikia taikyti, kai 
veiksmų programoms ir priemonėms 
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skiriama parama yra mažesnė už tas ribas ir 
kai jų pakeitimai yra nereikšmingi. 
Nereikšmingi pakeitimai yra techniniai 
pakeitimai, pavyzdžiui, įgyvendinimo 
laikotarpio pratęsimas, lėšų perskirstymas 
prognozuojamame biudžete, biudžeto 
padidinimas arba sumažinimas ne daugiau 
kaip 20 % pradinio biudžeto, jeigu šie 
pakeitimai iš esmės nepakeičia pradinės 
veiksmų programos arba priemonės tikslų. 
Tokiu atveju apie veiksmų programas ir 
priemones bei nereikšmingus jų pakeitimus 
per vieną mėnesį nuo jų patvirtinimo 
pranešama Europos Parlamentui ir Tarybai.

skiriama parama yra mažesnė už tas ribas ir 
kai jų pakeitimai yra nereikšmingi. 
Nereikšmingi pakeitimai yra techniniai 
pakeitimai, pavyzdžiui, įgyvendinimo 
laikotarpio pratęsimas, lėšų perskirstymas 
prognozuojamame biudžete, biudžeto 
padidinimas arba sumažinimas ne daugiau 
kaip 10 % pradinio biudžeto, jeigu šie 
pakeitimai iš esmės nepakeičia pradinės 
veiksmų programos arba priemonės tikslų. 
Tokiu atveju apie veiksmų programas ir 
priemones bei nereikšmingus jų pakeitimus 
per vieną mėnesį nuo jų patvirtinimo 
pranešama Europos Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Projekto lygmeniu vykdomas 
atitinkamas poveikio aplinkai, taip pat 
klimato kaitai ir biologinei įvairovei,
tikrinimas, jei reikia, atliekamas 
privalomas aplinkos apsaugos požiūriu 
poveikį galinčių daryti projektų, ypač 
didelės apimties naujos infrastruktūros 
projektų, poveikio aplinkai vertinimas. Jei 
reikia, įgyvendinant sektorines programas 
atliekamas strateginis poveikio aplinkai 
vertinimas. Užtikrinama, kad atliekant 
poveikio aplinkai vertinimą dalyvautų 
suinteresuotieji subjektai ir kad visuomenė 
galėtų susipažinti su jo rezultatais.

4. Projekto lygmeniu vykdomas 
atitinkamas poveikio aplinkai tikrinimas, 
jei reikia, atliekamas privalomas aplinkos 
apsaugos požiūriu poveikį galinčių daryti 
projektų, ypač didelės apimties naujos 
infrastruktūros projektų, poveikio aplinkai 
vertinimas. Jei reikia, įgyvendinant 
sektorines programas atliekamas strateginis 
poveikio aplinkai vertinimas. Užtikrinama, 
kad atliekant poveikio aplinkai vertinimą
dalyvautų visi pagrindiniai subjektai ir kad 
visuomenė galėtų susipažinti su jo 
rezultatais.

Or. en
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos finansinei paramai teikti, inter 
alia, gali būti naudojami šie Finansiniame 
reglamente numatyti finansavimo būdai:

1. Sąjungos finansinei paramai teikti gali 
būti naudojami šie Finansiniame 
reglamente numatyti finansavimo būdai:

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu bendras finansavimas yra lygiagretus, 
veiksmas padalijamas į keletą aiškiai 
apibrėžtų sudedamųjų dalių, kurių 
kiekvieną finansuoja skirtingi partneriai, o 
bendras finansavimas suteikiamas taip, kad 
visais atvejais būtų galima nustatyti, koks 
buvo galutinis finansavimo lėšų 
panaudojimas.

Jeigu bendras finansavimas yra lygiagretus, 
veiksmas turi būti padalijamas į keletą 
aiškiai apibrėžtų sudedamųjų dalių, kurių 
kiekvieną finansuoja skirtingi partneriai, o 
bendras finansavimas suteikiamas taip, kad 
visais atvejais būtų galima nustatyti, koks 
buvo galutinis finansavimo lėšų 
panaudojimas.

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu bendras finansavimas yra jungtinis, 
bendros veiksmo sąnaudos padalijamos 
tarp partnerių, kurie suteikia bendrą 
finansavimą, o ištekliai yra sutelkiami taip, 
kad daugiau neįmanoma nustatyti jokios 
pagal veiksmą įvykdytos veiklos 

Jeigu bendras finansavimas yra jungtinis, 
bendros veiksmo sąnaudos turi būti
padalijamos tarp partnerių, kurie suteikia 
bendrą finansavimą, o ištekliai yra 
sutelkiami taip, kad daugiau neįmanoma 
nustatyti jokios pagal veiksmą įvykdytos 
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finansavimo šaltinio. veiklos finansavimo šaltinio.

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) pagal Partnerystės priemonę –
išsivysčiusių šalių, atliekančių svarbų 
vaidmenį tarptautinėje ekonomikoje ir 
prekyboje, daugiašaliuose forumuose, 
pasaulinio valdymo srityje ir sprendžiant 
pasaulines problemas bei tose srityse, 
kuriose Sąjunga turi svarbių interesų;

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija vertinimo ataskaitas siunčia 
Europos Parlamentui ir Tarybai susipažinti. 
Valstybės narės gali prašyti, kad tam tikri 
vertinimai būtų aptarti 15 straipsnyje 
nurodytuose komitetuose. Į aptarimo 
rezultatus atsižvelgiama rengiant 
programas ir paskirstant išteklius.

2. Komisija vertinimo ataskaitas siunčia 
Europos Parlamentui ir Tarybai susipažinti. 
Į aptarimo rezultatus atsižvelgiama 
rengiant programas ir paskirstant išteklius.

Or. en
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija pagal šį reglamentą teikiamos 
Sąjungos pagalbos vertinimo etape
reikiamu mastu bendradarbiauja su visais 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais.

3. Komisija, vertindama pagal šį 
reglamentą teikiamą Sąjungos pagalbą,
bendradarbiauja su visais pagrindiniais
suinteresuotaisiais subjektais.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kas dvejus metus rengiama ataskaita Metinė ataskaita

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija nagrinėja pažangą, padarytą 
įgyvendinant finansinės paramos 
priemones, kurių imtasi vykdant išorės 
veiksmus, ir Europos Parlamentui ir 
Tarybai kas dvejus metus nuo 2016 m.
pateikia ataskaitą apie įgyvendinimą ir 
rezultatus ir, kiek įmanoma, pagrindinius 
Sąjungos finansavimo paramos rezultatus 
ir poveikį. Ši ataskaita taip pat teikiama 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui.

1. Komisija nagrinėja pažangą, padarytą 
įgyvendinant finansinės paramos 
priemones, kurių imtasi vykdant išorės 
veiksmus, ir Europos Parlamentui ir 
Tarybai kiekvienais metais pateikia 
ataskaitą apie įgyvendinimą ir rezultatus ir, 
kiek įmanoma, pagrindinius Sąjungos 
finansavimo paramos rezultatus ir poveikį. 
Ši ataskaita taip pat teikiama Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui.
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Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kas dvejus metus rengiamoje
ataskaitoje pateikiama informacija apie 
praėjusiaisiais metais finansuotas 
priemones, stebėsenos rezultatus, vertinimo 
veiklą, susijusių partnerių dalyvavimą ir 
biudžeto įsipareigojimų ir mokėjimų 
asignavimų vykdymą. Joje įvertinami 
Sąjungos finansinės paramos rezultatai, 
kiek įmanoma remiantis konkrečiais ir 
išmatuojamais jos vaidmens siekiant 
priemonių tikslų rodikliais.

2. Metinėje ataskaitoje pateikiama 
informacija apie praėjusiaisiais metais 
finansuotas priemones, stebėsenos 
rezultatus, vertinimo veiklą, susijusių 
partnerių dalyvavimą ir biudžeto 
įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų 
vykdymą. Joje įvertinami Sąjungos 
finansinės paramos rezultatai, kiek 
įmanoma remiantis konkrečiais ir 
išmatuojamais jos vaidmens siekiant 
priemonių tikslų rodikliais.

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal priemones skiriamam finansavimui 
taikoma metinė stebėjimo sistema, 
grindžiama OECD metodika („Rio 
rodikliai“), integruota į esamą ES 
programų veiklos rezultatų valdymo 
metodiką, pagal kurią kiekybiškai 
įvertinamos išlaidos, susijusios su 
veiksmais klimato kaitos ir biologinės 
įvairovės srityse įgyvendinant veiksmų 
programas, atskiromis ir specialiomis 
priemonėmis, nurodytomis 2 straipsnio 
1 dalyje, ir nurodyta vertinimo ir dvimetėse
ataskaitose. Bendrų su veiksmais klimato 
kaitos ir biologinės įvairovės srityse 
susijusių išlaidų metinė sąmata sudaroma 

Pagal priemones skiriamam finansavimui 
taikoma metinė stebėjimo sistema, 
grindžiama OECD metodika („Rio 
rodikliai“), integruota į esamą ES 
programų veiklos rezultatų valdymo 
metodiką, pagal kurią kiekybiškai 
įvertinamos išlaidos, susijusios su 
veiksmais klimato kaitos ir biologinės 
įvairovės srityse įgyvendinant veiksmų 
programas, atskiromis ir specialiomis 
priemonėmis, nurodytomis 2 straipsnio 
1 dalyje, ir nurodyta vertinimo ir metinėse
ataskaitose. Bendrų su veiksmais klimato 
kaitos ir biologinės įvairovės srityse 
susijusių išlaidų metinė sąmata sudaroma 
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remiantis priimtais orientaciniais 
programavimo dokumentais.

remiantis priimtais orientaciniais 
programavimo dokumentais.

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 31 d.
Komisija, remdamasi rezultatų ir poveikio 
rodikliais, kuriais matuojamas išteklių 
panaudojimo veiksmingumas ir papildoma 
Europos masto priemonių nauda, parengia 
kiekvienos priemonės tikslų įgyvendinimo 
ataskaitą, kad būtų galima priimti 
sprendimą dėl tam tikro pobūdžio pagal 
priemones vykdomų veiksmų pratęsimo, 
pakeitimo arba sustabdymo. Ataskaitoje 
taip pat aptariamas supaprastinimo mastas, 
vidinė ir išorinė darna, tolesnis visų tikslų 
aktualumas, taip pat tai, kaip priemonės 
padeda siekti Sąjungos pažangaus, tvaraus 
ir integracinio augimo prioritetų. Joje 
atsižvelgiama į visus nustatytus faktus ir 
padarytas išvadas dėl priemonių ilgalaikio 
poveikio. 

1. Ne vėliau kaip 2017 m. birželio 30 d.
Komisija, remdamasi rezultatų ir poveikio 
rodikliais, kuriais matuojamas išteklių 
panaudojimo veiksmingumas ir papildoma 
Europos masto priemonių nauda, parengia 
kiekvienos priemonės tikslų įgyvendinimo 
ataskaitą, kad būtų galima priimti 
sprendimą dėl tam tikro pobūdžio pagal 
priemones vykdomų veiksmų pratęsimo, 
pakeitimo arba sustabdymo. Ataskaitoje 
taip pat aptariamas supaprastinimo mastas, 
vidinė ir išorinė darna, tolesnis visų tikslų 
aktualumas, taip pat tai, kaip priemonės 
padeda siekti Sąjungos pažangaus, tvaraus 
ir integracinio augimo prioritetų. Joje 
atsižvelgiama į visus nustatytus faktus ir 
padarytas išvadas dėl priemonių ilgalaikio 
poveikio.

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje. Jis taikomas nuo 
2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. 
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gruodžio 31 d.

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su 17 straipsnio 3 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d. Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su 17 straipsnio 1 dalies pakeitimu.


