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Pakeitimas 22
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
-1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) būtina atsižvelgti į teritorinę 
dimensiją, kuri Sutartyje dėl Europos 
Sąjungos veikimo nustatyta kaip vienas iš 
sanglaudos tikslų šalia ekonominės ir 
socialinės sanglaudos; 

Or. pt

Pakeitimas 23
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) atsižvelgiant į tai, kad naudos gavėjai iš 
dalies arba visiškai kompensuoja su 
grąžintina parama gautus finansinius 
išteklius, būtina nustatyti atitinkamas 
nuostatas dėl kompensuotos paramos 
pakartotinio panaudojimo pagal tą pačią 
paskirtį arba atitinkamos programos 
tikslus;

(3) atsižvelgiant į tai, kad naudos gavėjai iš 
dalies arba visiškai kompensuoja su 
grąžintina parama gautus finansinius 
išteklius, būtina nustatyti atitinkamas 
nuostatas dėl kompensuotos paramos 
pakartotinio panaudojimo pagal tą pačią 
paskirtį arba atitinkamos programos 
tikslus, kad grįžusios lėšos būtų tinkamai 
investuojamos ir efektyviau panaudojama 
Sąjungos teikiama parama;

Or. lt

Pakeitimas 24
Mojca Kleva

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis



PE473.995v01-00 4/6 AM\880659LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti, kad 
valstybės narės bei Komisija vykdytų 
tinkamą finansų inžinerijos priemonių 
įgyvendinimo stebėseną, inter alia, siekiant 
sudaryti valstybėms narėms sąlygas teikti 
Komisijai atitinkamą informaciją apie 
nustatomų priemonių rūšis ir tomis 
priemonėmis vietoje vykdomus 
atitinkamus veiksmus, būtina įtraukti 
nuostatas dėl ataskaitų teikimo. Tokiu būdu 
Komisija taip pat galėtų tiksliau įvertinti 
bendrą finansų inžinerijos priemonių 
efektyvumą;

(5) atsižvelgiant į būtinybę didinti 
įgyvendinimo proceso skaidrumą ir
užtikrinti, kad valstybės narės bei Komisija 
vykdytų tinkamą finansų inžinerijos 
priemonių įgyvendinimo stebėseną, inter 
alia, siekiant sudaryti valstybėms narėms 
sąlygas teikti Komisijai atitinkamą 
informaciją apie nustatomų priemonių rūšis 
ir tomis priemonėmis vietoje vykdomus 
atitinkamus veiksmus, būtina įtraukti 
nuostatas dėl ataskaitų teikimo. Tokiu būdu 
Komisija taip pat galėtų tiksliau įvertinti 
bendrą finansų inžinerijos priemonių 
efektyvumą;

Or. en

Pakeitimas 25
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti, kad 
valstybės narės bei Komisija vykdytų 
tinkamą finansų inžinerijos priemonių 
įgyvendinimo stebėseną, inter alia, siekiant 
sudaryti valstybėms narėms sąlygas teikti 
Komisijai atitinkamą informaciją apie 
nustatomų priemonių rūšis ir tomis 
priemonėmis vietoje vykdomus 
atitinkamus veiksmus, būtina įtraukti 
nuostatas dėl ataskaitų teikimo. Tokiu būdu 
Komisija taip pat galėtų tiksliau įvertinti 
bendrą finansų inžinerijos priemonių 
efektyvumą;

(5) atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti, kad 
valstybės narės bei Komisija vykdytų 
tinkamą finansų inžinerijos priemonių 
įgyvendinimo stebėseną, inter alia, siekiant 
sudaryti valstybėms narėms sąlygas teikti 
Komisijai atitinkamą informaciją apie 
nustatomų priemonių rūšis ir tomis 
priemonėmis vietoje vykdomus 
atitinkamus veiksmus, būtina įtraukti 
nuostatas dėl ataskaitų teikimo. Tokiu būdu 
Komisija taip pat galėtų tiksliau įvertinti 
bendrą finansų inžinerijos priemonių 
efektyvumą ir pateikti Sąjungos ir 
valstybių narių lygmenimis padarytos 
pažangos apibendrinimą, taip pat 
atsižvelgdama į tai, kad finansinės 
priemonės turi turėti tiesioginį teritorinį 
poveikį, todėl į ex ante ir ex post
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vertinimo procesus ir pažangos ataskaitą 
turi būti įtrauktos regioninės valdžios 
institucijos; 

Or. pt

Pakeitimas 26
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) siekiant didesnio skaidrumo 
panaudojant fondų lėšas, elektroniniu ar 
kitokiu būdu turėtų būti paskelbtas 
paramos gavėjų sąrašas, veiksmų 
pavadinimai ir veiksmams skirta viešojo 
finansavimo suma;

Or. en

Pakeitimas 27
Mojca Kleva

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant užtikrinti atitiktį Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1605/2002 dėl 
Europos Bendrijų bendrajam biudžetui 
taikomo finansinio reglamento 61 
straipsnio 2 daliai, būtina nustatyti 
reikalavimą, kad Komisijai pateiktoje 
išlaidų deklaracijoje būtų pateikta visa jai 
būtina informacija, kad ši galėtų parengti 
ataskaitas, kuriose teisingai nurodomas 
Bendrijos turtas ir kaip vykdomas 
biudžetas;

(7) siekiant užtikrinti atitiktį Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1605/2002 dėl 
Europos Bendrijų bendrajam biudžetui 
taikomo finansinio reglamento 61 
straipsnio 2 daliai, būtina nustatyti 
reikalavimą, kad Komisijai pateiktoje 
išlaidų deklaracijoje būtų pateikta visa jai 
būtina informacija, kad ši galėtų parengti 
skaidrias ataskaitas, kuriose teisingai 
nurodomas Bendrijos turtas ir kaip 
vykdomas biudžetas;

Or. en
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