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Pakeitimas 1
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvieno BSP fondo parama teikiama 
šiems teminiams tikslams siekti, taip 
prisidedant prie Sąjungos pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategijos 
įgyvendinimo:

Siekiant skatinti Sąjungos pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategijos 
įgyvendinimą, kiekvieno Europos 
struktūrinio ir investicijų fondo lėšomis, 
taip pat atsižvelgiant į konkretaus fondo 
paskirtį, kaip nustatyta pagal Sutartimis 
pagrįstus jų tikslus, įskaitant ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą, 
prisidedama prieš šių teminių tikslų 
siekio:

1) mokslinių tyrimų, technologinės plėtros 
ir inovacijų skatinimas;

1) mokslinių tyrimų, technologinės plėtros 
ir inovacijų skatinimas;

2) informacinių ir ryšių technologijų 
prieinamumo, naudojimo didinimas ir 
kokybės gerinimas;

2) informacinių ir ryšių technologijų 
prieinamumo, naudojimo didinimas ir 
kokybės gerinimas;

3) mažųjų ir vidutinių įmonių bei žemės 
ūkio sektoriaus (EŽŪFKP) ir žuvininkystės 
bei akvakultūros sektoriaus (EJRŽF) 
konkurencingumo didinimas;

3) mažųjų ir vidutinių įmonių bei žemės 
ūkio sektoriaus (EŽŪFKP) ir žuvininkystės 
bei akvakultūros sektoriaus (EJRŽF) 
konkurencingumo didinimas;

4) perėjimo prie mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančių technologijų 
ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas;

4) perėjimo prie mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančių technologijų 
ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas;

5) prisitaikymo prie klimato kaitos, rizikos 
prevencijos ir valdymo skatinimas;

5) prisitaikymo prie klimato kaitos, rizikos 
prevencijos ir valdymo skatinimas;

6) aplinkosauga ir išteklių naudojimo 
veiksmingumo skatinimas;

6) aplinkos išsaugojimas ir aplinkosauga 
bei išteklių naudojimo veiksmingumo 
skatinimas;

7) tvaraus transporto skatinimas ir kliūčių 
pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse 
šalinimas;

7) tvaraus transporto skatinimas ir kliūčių 
pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse 
šalinimas;

8) užimtumo skatinimas ir darbo jėgos 
judumo rėmimas;

8) tvaraus ir kokybiško užimtumo 
skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas;

9) socialinės įtraukties skatinimas ir kova 9) socialinės įtraukties skatinimas, kova su 
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su skurdu; skurdu ir su bet kurio pobūdžio 
diskriminacija;

10) investicijos į švietimą, įgūdžius ir 
mokymąsi visą gyvenimą;

10) investicijos į švietimą, mokymus ir 
profesinį ugdymą siekiant lavinti įgūdžius 
ir skatinti mokymąsi visą gyvenimą;

11) institucinių pajėgumų stiprinimas ir 
veiksmingas viešasis administravimas.

11) valdžios institucijų ir suinteresuotųjų 
šalių institucinių pajėgumų stiprinimas ir 
veiksmingas viešasis administravimas.

Pagal teminius tikslus nustatomi konkretūs 
kiekvieno BSP fondo prioritetai, nurodomi 
konkretiems fondams taikomose taisyklėse.

Pagal teminius tikslus nustatomi konkretūs 
kiekvieno Europos struktūrinio ir 
investicijų fondo prioritetai, nurodomi 
konkretiems fondams taikomose taisyklėse.

Or. en

Pakeitimas 2
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) teritorinių klausimų sprendimo tvarka ir 
priemonės, kurių reikia imtis siekiant 
skatinti integruotą požiūrį į miestų, kaimų, 
pakrančių ir žuvininkystės vietovių 
vaidmenį ir konkrečias vietovių, kurioms 
būdingi specifiniai Sutarties 174 ir
349 straipsniuose nurodyti teritoriniai 
ypatumai, problemas;

d) pagrindinių teritorinių klausimų, 
susijusių su miestų, kaimų, pakrančių ir 
žuvininkystės vietovėmis, regionų 
demografinių problemų arba klausimo dėl 
geografinių vietovių, susiduriančių su 
didelėmis ir nuolatinėmis gamtinėmis ar 
demografinėmis kliūtimis, kaip nurodyta 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo
174 straipsnyje, specialių poreikių, taip 
pat atokiausių regionų, apibrėžtų 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
349 straipsnyje, specifinių uždavinių 
sprendimo tvarka;

Or. en

Pakeitimas 3
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienam BSP fondui taikomos ex 
ante sąlygos nustatomos konkrečiam 
fondui skirtose taisyklėse.

Išbraukta.

2. Valstybės narės įvertina, ar taikytinos ex 
ante sąlygos yra įvykdytos.

2. Valstybės narės, remdamosi savo 
institucine ir teisine sistema ir 
atsižvelgdamos į partnerystės susitarimo 
sudarymo ir programų kontekstą įvertina, 
ar konkretiems tikslams, kurių siekiama 
vadovaujantis jų programų prioritetais, 
taikytinos pagal konkrečiam fondui 
skirtas taisykles nustatytos ex ante sąlygos 
ir V priede nustatytos bendrosios ex ante
sąlygos, taip pat ar taikytinos ex ante
sąlygos yra įvykdytos.

Ex ante sąlygos taikomos tik atsižvelgiant 
į tai, kaip 2 straipsnyje nustatyta 
apibrėžtis suderinama su konkrečiais 
tikslais, kurių siekiama vadovaujantis 
programos prioritetais, ir tik jei minėtoji 
apibrėžtis šiuos konkrečius tikslus 
atitinka. Vertinant, ar sąlygos įvykdytos, 
vadovaujamasi tik kriterijais, nustatytais 
konkrečiam fondui taikomomis 
taisyklėmis.

3. Jeigu iki partnerystės sutarties 
pateikimo ex ante sąlygos neįvykdomos, 
valstybės narės partnerystės sutartyje 
pateikia veiksmų, kurių reikia imtis
nacionaliniu arba regioniniu lygmenimis, 
kad šios sąlygos būtų įvykdytos ne vėliau 
kaip per dvejus metus nuo partnerystės
sutarties patvirtinimo arba iki 2016 m. 
gruodžio 31 d. (taikoma ankstesnė iš šių 
datų), santrauką ir šių veiksmų 
įgyvendinimo grafiką.

3. Partnerystės susitarime pateikiama 
taikytinų ex ante sąlygų įvykdymo 
vertinimo nacionaliniu arba regioniniu 
lygmenimis, taip pat sąlygų, kurios, kaip 
nustatyta atlikus 2 dalyje nurodytą 
vertinimą, partnerystės susitarimo
pateikimo dieną neįvykdytos, santrauka, 
prioritetai, kuriems padarytas neigiamas 
poveikis, atsakingosios tarnybos, 
veiksmai, kurių turi būti imtasi siekiant 
įvykdyti ex ante sąlygą, ir tokių veiksmų 
grafikas. Remiantis konkrečiam fondui 
taikomomis taisyklėmis, kiekvienoje 
programoje nurodomos taikytinos ex ante
sąlygos, kurios, kaip nustatyta atlikus 
2 dalyje nurodytą vertinimą, partnerystės 
susitarimo pateikimo dieną neįvykdytos.
Valstybės narės įvykdo šias ex ante
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sąlygas ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 
31 d. ir apie jų įvykdymą vėliausiai 
praneša 2017 m. metinėje įgyvendinimo 
ataskaitoje arba 2017 m. pažangos 
ataskaitoje.

4. Valstybės narės atitinkamose 
programose išsamiai nurodo veiksmus, 
skirtus ex ante sąlygoms įvykdyti, taip pat
jų įgyvendinimo grafiką.

Išbraukta.

5. Komisija įvertina pateiktą informaciją 
apie tai, kaip įvykdytos ex ante sąlygos, 
vertindama partnerystės sutartį ir 
programas.

5. Komisija įvertina valstybių narių 
pateiktos informacijos apie tai, kaip 
įvykdytos taikytinos ex ante sąlygos, 
nuoseklumą ir tinkamumą vertindama 
partnerystės susitarimą ir (arba)
programas.
Vertinant, ar sąlygos įvykdytos, 
vadovaujamasi tik kriterijais, nustatytais 
konkrečiam fondui taikomomis 
taisyklėmis, ir paisoma nacionalinės ir 
regioninės kompetencijos priimti 
sprendimus dėl konkrečių ir tinkamų 
politikos priemonių, įskaitant strategijų 
turinį.

Tvirtindama programą ji gali nuspręsti 
sustabdyti visus arba dalį tarpinių 
mokėjimų pagal programą, kol bus 
tinkamai užbaigti ex ante sąlygos vykdymo 
veiksmai. Jeigu ex ante sąlygai įvykdyti 
skirti veiksmai iki programoje nustatyto 
termino nebus tinkamai užbaigti, Komisija 
turės pagrindą sustabdyti mokėjimus.

Komisija, tvirtindama programą, gali 
nuspręsti sustabdyti visus arba dalį tarpinių 
mokėjimų pagal atitinkamą šios 
programos prioritetą, kol bus tinkamai 
užbaigti 3 dalyje nurodyti veiksmai, kai tai 
būtina, kad nebūtų stipriai pakenkta 
veiksmingam ir naudingam konkrečių 
atitinkamo prioriteto tikslų siekiui. Jeigu 
atitinkamos programos pateikimo dieną 
neįvykdytai taikytinai ex ante sąlygai 
įvykdyti skirti veiksmai iki 3 dalyje
nustatyto termino nebaigiami, Komisija 
turės pagrindą sustabdyti tarpinius 
mokėjimus.

5a. Komisija nedelsdama atšaukia 
tarpinių mokėjimų, susijusių su tam tikru 
prioritetu, sustabdymą, jei valstybė narė 
baigia vykdyti veiksmus, susijusius su tai 
programai taikytinų ex ante sąlygų, 
kurios nebuvo įvykdytos tuo metu, kai 
Komisijai priėmė sprendimą dėl 
sustabdymo, įvykdymu. Be to, ji 
nedelsdama atšaukia sustabdymą, jei dėl
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programos dalinio pakeitimo, susijusio su 
atitinkamu prioritetu, atitinkama ex ante
sąlyga nebetaikoma.

6. 1–5 dalys netaikomos Europos 
teritorinio bendradarbiavimo tikslui 
skirtoms programoms.

6. 1–5a dalys netaikomos Europos 
teritorinio bendradarbiavimo tikslui 
skirtoms programoms.

Or. en

Pakeitimas 4
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Finansinės priemonės Finansinės priemonės

1. BSP fondai gali būti naudojami 
finansinėms priemonėms pagal programas 
remti, įskaitant atvejus, kai finansinės 
priemonės įgyvendinamos per fondų 
fondus, kai norima padėti pasiekti 
konkrečius prioriteto tikslus, remiantis ex 
ante vertinimu, per kurį nustatytas rinkos 
nepakankamumas, nepakankamai 
optimali investavimo aplinka arba 
investavimo poreikiai.

1. Europos struktūriniai ir investicijų
fondai gali būti naudojami finansinėms 
priemonėms pagal programas remti, 
įskaitant atvejus, kai finansinės priemonės 
įgyvendinamos per fondų fondus, kai 
norima padėti pasiekti konkrečius 
prioriteto tikslus.

Finansinės priemonės gali būti derinamos 
su dotacijomis, palūkanų normos 
subsidijomis arba garantinio mokesčio 
subsidijomis. Tokiu atveju turi būti 
tvarkoma atskira kiekvienos finansavimo 
formos apskaita.

Finansinės priemonės įgyvendinamos 
siekiant paremti investicijas, kurios, kaip 
tikimasi, būtų finansiškai perspektyvios ir 
dėl kurių nekiltų pakankamo 
finansavimas iš rinkos šaltinių būtinybė.
Taikydami šią antraštinę dalį 
vadovaujančioji institucija, fondų fondas 
ir finansinę priemonę įgyvendinantys 
subjektai laikosi taikytinų Sąjungos ir 
nacionalinės teisės aktų, pirmiausia 
susijusių su valstybės pagalba ir 
viešaisiais pirkimais.
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Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
142 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomos išsamios taisyklės dėl 
finansinių priemonių ex ante vertinimo, 
galutiniams paramos gavėjams 
dotacijomis, palūkanų normos 
subsidijomis, garantinio mokesčio 
subsidijomis ir finansinėmis priemonėmis 
teikiamos paramos derinimo, papildomos 
konkrečios išlaidų tinkamumo finansuoti 
taisyklės bei taisyklės, kuriose nurodomos 
veiklos, kurios negalima remti naudojant 
finansines priemones, rūšys.

Išbraukta.

(Pastaba dėl vertimo: ši dalis pakeista į 32 straipsnio 3h dalį (nauja); formuluotė pakeista.

Or. en

Pakeitimas 5
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Finansinių priemonių rėmimas 
grindžiamas ex ante vertinimu, kurį 
atlikus surinkta rinkos nepakankamumo 
arba nepakankamai optimalių 
investavimo atvejų įrodymų, taip pat 
apskaičiuotas viešųjų investicijų poreikio 
mastas ir apimtis, įskaitant remtinų 
finansinių priemonių rūšis. Toks ex ante
vertinimas apima:
a) rinkos nepakankamumo, 
nepakankamai optimalių investavimo 
atvejų ir investicijų poreikių analizę, 
susijusią su politikos sritims ir teminiais 
tikslais ar investavimo prioritetais, 
kuriuos ketinama svarstyti norint prisidėti 
prie konkrečių tikslų, nustatytų pagal 
prioritetus ar priemones ir remtinų 
taikant finansines priemones, siekio. Ši 
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analizė grindžiama turima gerosios 
patirties metodika;

b) finansinių priemonių, kurios, kaip 
manoma, turi būti remiamos Europos 
struktūrinių ir investicijų fondų lėšomis, 
papildomos naudos, jų suderinamumo su 
kitų formų viešaisiais intervenciniais 
veiksmais, susijusiais su ta pačia rinka, 
galimo valstybės pagalbos poveikio, 
numatomų intervencinių veiksmų ir 
priemonių rinkos iškraipymui mažinti 
proporcingumo vertinimą;
c) papildomų viešųjų ir privačiųjų 
išteklių, kurių bus galimai gauta 
naudojantis finansine priemone, 
apskaičiavimą iki galutinio gavėjo lygio 
(tikėtinas sverto poveikis), įskaitant, kai 
tinkama, atlyginimo pirmumo tvarka 
būtinybės ir dydžio, siekiant pritraukti 
analogiškų privačiojo sektoriaus 
investuotojų išteklių, vertinimą ir (arba) 
mechanizmų, kurie bus naudojami 
atlyginimo pirmumo tvarka poreikiui ir 
dydžiui nustatyti, pvz., konkurencinio 
arba deramai nepriklausomo vertinimo 
proceso, aprašymą;
d) valstybių narių patirties, įgytos 
praeityje įgyvendinant panašias 
priemones ir atliekant ex ante vertinimus, 
taip pat šios patirties pritaikymo ateityje 
vertinimą;
e) siūlomą investavimo strategiją, 
įskaitant įgyvendinimo tvarkos, kaip 
apibrėžta 33 straipsnyje, galimybių 
nagrinėjimą, finansinius produktus, 
kuriuos ketinama siūlyti, tikslinius 
galutinius paramos gavėjus ir prireikus 
numatomą derinį su parama dotacijomis;
f) išsamų laukiamų rezultatų aprašymą ir 
informaciją apie tai, kaip naudojant 
atitinkamą finansinę priemonę būtų 
prisidėta siekiant konkrečių tikslų, 
nustatytų pagal atitinkamą prioritetą ar 
priemonę, įskaitant tokio indėlio 
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rodiklius;

g) nuostatas, kuriomis prireikus ex ante
vertinimą būtų leidžiama peržiūrėti ir 
atnaujinti įgyvendinant bet kurią 
finansinę priemonę, kuri buvo 
įgyvendinta remiantis tokiu vertinimu, jei 
vadovaujančioji institucija įgyvendinimo 
etapu laikosi nuomonės, kad ex ante
vertinimas nebegali tiksliai parodyti 
rinkos sąlygų įgyvendinimo metu.

Or. en

Pakeitimas 6
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Ex ante vertinimas gali būti 
atliekamas etapais. Bet kuriuo atveju jis 
užbaigiamas iki vadovaujančiajai 
institucijai nusprendžiant skirti 
programos įnašus finansinei priemonei.
Ex ante vertinimų rezultatų ir išvadų, 
susijusių su finansinėmis priemonėmis, 
santrauka paskelbiama per tris mėnesius 
nuo jų užbaigimo datos.
Laikantis konkretiems fondams taikomų 
taisyklių, ex ante vertinimas informavimo 
tikslais pateikiamas stebėsenos komitetui.

Or. en

Pakeitimas 7
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Finansinėmis priemonėmis remiami 
galutiniai paramos gavėjai taip pat gali 
gauti dotacijas arba kitos formos paramą 
pagal programą arba kitą iš Sąjungos 
biudžeto remiamą priemonę. Tokiu atveju 
turi būti tvarkoma atskira kiekvieno 
finansavimo šaltinio apskaita.

Išbraukta.

(Pastaba dėl vertimo: ši dalis pakeista į 32 straipsnio 3c dalį (nauja); formuluotė pakeista.

Or. en

Pakeitimas 8
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įnašai natūra pagal finansines 
priemones nėra tinkamos finansuoti 
išlaidos, išskyrus įnašus žeme arba 
nekilnojamuoju turtu tais atvejais, kai 
investicijų tikslas yra remti miestų plėtrą 
arba miestų atgaivinimą ir kai žemė arba 
nekilnojamasis turtas yra investicijos 
dalis. Šie įnašai žeme arba 
nekilnojamuoju turtu yra tinkami 
finansuoti, jei įvykdomos 59 straipsnyje 
nustatytos sąlygos.

Išbraukta.

(Pastaba dėl vertimo: ši dalis pakeista į 32 straipsnio 3c dalį (nauja); esama kelių pakeitimų 
(pridėta „kaimo plėtra„ ir 59 straipsnis pakeistas į „59 straipsnio 1 dalį“.

Or. en
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Pakeitimas 9
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kai finansinėmis priemonėmis 
remiamas įmonių, įskaitant MVĮ, 
finansavimas, tokia parama skiriama 
naujoms įmonėms steigti, ankstyvojo 
etapo kapitalui, t. y. parengiamojo etapo 
kapitalui ir veiklos pradžios kapitalui, 
plėtros kapitalui, įmonės bendros veiklos 
stiprinimo kapitalui užtikrinti arba 
naujiems projektams įgyvendinti, 
skverbtis į naujas rinkas arba naujai jau 
veikiančių įsteigtų įmonių veiklai vykdyti, 
nedarant poveikio taikomoms ES 
valstybės pagalbos taisyklėms ir laikantis 
konkrečiam fondui taikomų taisyklių. 
Parama gali apimti investicijas į 
materialųjį ir nematerialųjį turtą, taip pat 
apyvartines lėšas neviršijant ES valstybės 
pagalbos taisyklėmis nustatytų ribų 
siekiant skatinti privatųjį sektorių teikti 
įmonėms finansavimą. Be to, ji gali apimti 
nuosavybės teisių perdavimo įmonėse 
sąnaudas, jei toks perdavimas vyksta tarp 
nepriklausomų investuotojų.

Or. en

Pakeitimas 10
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Finansinės priemonės gali būti 
derinamos su dotacijomis, palūkanų 
subsidijomis ir garantinio mokesčio 
subsidijomis. Kai Europos struktūrinių ir 
investicijų fondų parama teikiama 
naudojantis finansinėmis priemonėmis ir 
kai ji teikiama vykdant bendrą operaciją, 
o kitų formų parama tiesiogiai susiejama 
su finansinėmis priemonėmis, skirtomis 
tiems patiems galutiniams paramos 
gavėjams, įskaitant techninę pagalbą, 
palūkanų subsidijas ir garantinio 
mokesčio subsidijas, finansinėms 
priemonėms taikytinos nuostatos taikomos 
visų formų paramai, teikiamai tos 
operacijos pagrindu. Tokiais atvejais 
laikomasi taikytinų ES valstybės pagalbos 
taisyklių ir kiekvienos formos paramos 
atveju tvarkoma atskira apskaita.

Or. en

Pakeitimas 11
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Pagal Europos struktūrinių ir 
investicijų fondo finansinę priemonę 
remiami galutiniai paramos gavėjai gali 
gauti pagalbą ir pagal kitą Europos 
struktūrinių ir investicijų fondų prioritetą 
ar programą arba pagal kitą Sąjungos 
biudžeto lėšomis remiamą priemonę, kaip 
nustatyta pagal taikytinas ES valstybės 
pagalbos taisykles. Šiuo atveju turi būti 
tvarkoma atskira kiekvieno pagalbos 
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šaltinio apskaita, o Europos struktūrinių 
ir investicijų fondų finansinių priemonių 
parama turi sudaryti dalį operacijos, 
kuriai naudojamos tinkamos finansuoti 
išlaidos atskirtos nuo kitų pagalbos 
šaltinių.

Or. en

Pakeitimas 12
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3d. 5 ir 6 dalyse nurodytas dotacijomis ir 
finansinėmis priemonėmis teikiamos 
paramos derinys gali apimti tą patį išlaidų 
punktą, jei suderintos visų formų paramos 
suma neviršija visos atitinkamo išlaidų 
punkto sumos ir jei laikomasi taikytinų 
ES valstybės pagalbos taisyklių. Dotacijos 
nenaudojamos paramai, gautai naudojant 
finansines priemones, kompensuoti. 
Finansinės priemonės nenaudojamos 
dotacijoms iš anksto finansuoti.

Or. en

Pakeitimas 13
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3e. Įnašai natūra nėra finansinių 
priemonių požiūriu tinkamos finansuoti 
išlaidos, išskyrus įnašus žeme arba 
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nekilnojamuoju turtu investicijoms, kurių 
tikslas – remti kaimo plėtrą, miestų plėtrą 
arba miestų atgaivinimą, kai žemė ar 
nekilnojamasis turtas sudaro dalį 
investicijų. Šie įnašai žeme arba 
nekilnojamuoju turtu tinkami finansuoti, 
jei įvykdomos 59 straipsnio 1 dalyje 
nustatytos sąlygos.

Or. en

Pakeitimas 14
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 f dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3f. PVM nėra operacijai tinkamos 
finansuoti išlaidos, išskyrus atvejį, kai 
PVM negrąžintinas remiantis 
nacionalinės teisės aktais dėl PVM. Kai 
siekiama nustatyti, ar finansinės 
priemonės požiūriu išlaidos tinkamos 
finansuoti, neatsižvelgiama į procedūras, 
susijusias su PVM, kurios vykdomas 
galutinių paramos gavėjų investicijų 
lygmeniu. Tačiau kai finansinės 
priemonės derinamos su dotacijomis 
pagal 5 ir 6 dalis, dotacija 
reglamentuojama 59 straipsnio 3 dalies 
nuostatomis.

Or. en

Pakeitimas 15
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 g dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3g. Valstybės pagalbos taisyklės, 
taikytinos šio straipsnio taikymo tikslu, 
yra taisyklės, kurios galioja tuo metu, kai 
vadovaujančioji institucija ar fondų 
fondas pagal sutartį skiria programos 
įnašus finansavimo priemonei arba, jei 
tinkama, kai programos įnašai taikant 
finansinę priemonę pagal sutartį skiriami 
galutiniams paramos gavėjams.

Or. en

Pakeitimas 16
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 h dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3h. Komisijai pagal 142 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos 
papildomos konkrečios žemės pirkimo, 
taip pat techninės paramos ir finansinių 
priemonių derinimo taisyklės.

Or. en

Pakeitimas 17
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Finansinių priemonių įgyvendinimas Finansinių priemonių įgyvendinimas
1. Įgyvendindamos 32 straipsnį 
vadovaujančiosios institucijos gali skirti 
finansinį įnašą šioms finansinėms 
priemonėms:

1. Įgyvendindamos 32 straipsnį 
vadovaujančiosios institucijos gali skirti 
finansinį įnašą šioms finansinėms 
priemonėms:

a) Sąjungos lygmeniu nustatytoms 
finansinėms priemonėms, kurias tiesiogiai 
arba netiesiogiai valdo Komisija;

a) Sąjungos lygmeniu nustatytoms 
finansinėms priemonėms, kurias tiesiogiai 
arba netiesiogiai valdo Komisija;

b) nacionaliniu, regioniniu, tarptautiniu ar 
tarpvalstybiniu lygmenimis nustatytoms 
finansinėms priemonėms, kurias valdo arba 
už kurių valdymą atsako vadovaujančioji 
institucija.

b) nacionaliniu, regioniniu, tarptautiniu ar 
tarpvalstybiniu lygmenimis nustatytoms 
finansinėms priemonėms, kurias valdo arba 
už kurių valdymą atsako vadovaujančioji 
institucija.

2. 1 dalies a punkte nurodytoms 
finansinėms priemonėms taikoma 
Finansinio reglamento [VIII] antraštinė 
dalis. BSP fondų įnašai, skirti 1 dalies a 
punkte nurodytoms finansinėms 
priemonėms, tvarkomi atskirose sąskaitose 
ir naudojami, laikantis atitinkamo BSP
fondo nustatytų tikslų, veiksmams ir 
galutiniams paramos gavėjams remti pagal 
programą arba programas, remiantis kuria 
arba kuriomis tie įnašai buvo skirti.

2. Europos struktūrinių ir investicijų
fondų įnašai, skirti 1 dalies a punkte 
nurodytoms finansinėms priemonėms, 
tvarkomi atskirose sąskaitose ir naudojami, 
laikantis atitinkamo Europos struktūrinio 
ir investicijų fondo tikslų, siekiant remti 
veiksmus ir galutinius paramos gavėjus, 
atitinkančius programos (-ų), pagal 
kurią (-as) tie įnašai buvo skirti, 
reikalavimus. Įnašams, skirtiems 
finansinėms priemonėms, taikomos šio 
reglamento nuostatos, nebent būtų aiškiai 
numatytos išimtys. Šios nuostatos nedaro 
poveikio pagal Finansinį reglamentą 
įgyvendinamų finansinių priemonių 
nustatymą ir veikimą 
reglamentuojančioms taisyklėms, išskyrus 
tuos atveju, jei jos prieštarauja BNR 
taisyklėms, kurios taikomos šiuo atveju.

3. Dėl 1 dalies b punkte nurodytų 
finansinių priemonių vadovaujančioji 
institucija gali skirti finansinį įnašą šioms 
finansinėms priemonėms:

3. Dėl 1 dalies b punkte nurodytų 
finansinių priemonių vadovaujančioji 
institucija gali skirti finansinį įnašą šioms 
finansinėms priemonėms:

a) finansinėms priemonėms, kurios atitinka 
Komisijos įgyvendinimo aktuose, 
priimtuose pagal 143 straipsnio 3 dalyje 
nustatytą nagrinėjimo procedūrą, nustatytas 

a) finansinėms priemonėms, kurios atitinka 
Komisijos įgyvendinimo aktuose, 
priimtuose pagal 143 straipsnio 3 dalyje 
nustatytą nagrinėjimo procedūrą, nustatytas 
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tipines sąlygas; tipines sąlygas;
b) esamoms arba naujoms finansinėms 
priemonėms, kurios yra specialiai skirtos 
numatytiems tikslams siekti ir atitinka 
taikomas Sąjungos ir nacionalines 
taisykles.

b) esamoms arba naujoms finansinėms 
priemonėms, kurios yra specialiai skirtos 
konkretiems pagal atitinkamą prioritetą 
nustatytiems tikslams pasiekti.

Komisija pagal 142 straipsnį priima 
deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos 
konkrečios taisyklės dėl tam tikrų b 
punkte nurodytų finansinių priemonių 
rūšių ir produktų, kurie gali būti sukurti 
naudojant tas priemones.

Išbraukta.

4. Remdama 1 dalies b punkte nurodytas 
finansines priemones vadovaujančioji 
institucija gali:

4. Remdama 1 dalies b punkte nurodytas 
finansines priemones vadovaujančioji 
institucija gali:

a) investuoti į esamų arba naujų juridinių 
asmenų, taip pat finansuojamų kitų BSP
fondų lėšomis, kurių paskirtis – įgyvendinti 
finansines priemones laikantis atitinkamų 
BSP fondų tikslų ir kurie imsis vykdyti 
įgyvendinimo užduotis, kapitalą; parama 
šioms investicijoms neviršiją sumų, 
reikalingų naujoms finansinėms 
priemonėms įgyvendinti, laikantis šio 
reglamento tikslų, arba 

a) investuoti į esamų arba naujų juridinių 
asmenų, taip pat finansuojamų kitų 
Europos struktūrinių ir investicijų fondų 
lėšomis, kurių paskirtis – įgyvendinti 
finansines priemones laikantis atitinkamų 
Europos struktūrinių ir investicijų fondų 
tikslų ir kurie imsis vykdyti įgyvendinimo 
užduotis, kapitalą; parama šiems 
subjektams neviršija sumų, reikalingų 
naujoms investicijoms įgyvendinti pagal 
32 straipsnio nuostatas ir laikantis šio 
reglamento tikslų, arba

b) įgyvendinimo užduotis pavesti vykdyti: b) įgyvendinimo užduotis pavesti vykdyti:

i) Europos investicijų bankui; i) Europos investicijų bankui;
ii) pagal taikomas Sąjungos ir 
nacionalines taisykles pasirinktoms
tarptautinėms finansų įstaigoms, kuriose 
valstybė narė yra akcininkė, arba 
valstybėje narėje įsteigtoms finansų 
įstaigoms, kurių tikslas – siekti viešųjų 
interesų kontroliuojant valdžios institucijai;

ii) tarptautinėms finansų įstaigoms, kuriose 
valstybė narė yra akcininkė, arba 
valstybėje narėje įsteigtoms finansų 
įstaigoms, kurių tikslas – siekti viešųjų 
interesų kontroliuojant valdžios institucijai;

iii) pagal taikomas Sąjungos ir 
nacionalines taisykles pasirinktam 
viešosios arba privačiosios teisės subjektui;

iii) viešosios arba privačiosios teisės 
subjektui;

c) imtis įgyvendinimo užduotis vykdyti 
tiesiogiai, kai finansines priemones sudaro 
paskolos arba garantijos.

c) imtis įgyvendinimo užduotis vykdyti 
tiesiogiai, kai finansines priemones sudaro 
paskolos arba garantijos. Šiuo atveju 
vadovaujančioji institucija laikoma 
paramos gavėju, kaip apibrėžta 2 
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straipsnio 8 dalyje.

Įgyvendindami finansinę priemonę a, b ir 
c punktuose nurodytos įstaigos užtikrina, 
kad būtų laikomasi taikomų ES ir 
nacionalinės teisės aktų, įskaitant 
Europos struktūrinius ir investicijų 
fondus, valstybės paramą, viešuosius 
pirkimus ir atitinkamus standartus 
reglamentuojančias taisykles, taip pat 
taikomus teisės aktus pinigų plovimo 
prevencijos, kovos su terorizmu ir 
mokestiniu sukčiavimu srityse. Jie neturi 
būti įsisteigę tų valstybių, kurios 
nebendradarbiauja su Sąjunga taikant 
tarptautiniu mastu sutartus mokesčių 
standartus, jurisdikcijai priklausančiose 
teritorijose ir neturi palaikyti verslo ryšių 
su tose teritorijose įsisteigusiais 
subjektais, o minėtus reikalavimus turi 
įtraukti į su pasirinktais finansų 
tarpininkais sudarytas sutartis.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 142 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomos finansavimo 
sutarčių, subjektų, kuriems patikėta 
vykdyti įgyvendinimo užduotis, funkcijų ir 
pareigų, valdymo sąnaudų ir mokesčių 
taisyklės.

Išbraukta.

(Pastaba dėl vertimo: ši dalis pakeista į 33 straipsnio 4 dalies paskutinę pastraipą; 
formuluotė pakeista.)

4.1.a. Kai finansinė priemonė 
įgyvendinama pagal 4 dalies a ir b 
punktus, atsižvelgiant į finansinės 
priemonės įgyvendinimo struktūrą, 
finansinėms priemonėms skirtų programų 
įnašų sąlygos nustatomos finansavimo 
susitarimuose pagal X PRIEDĄ tokiu 
lygiu:
a) tam tikrais atvejais tarp deramai 
įgaliotų vadovaujančiosios institucijos ir 
fondų fondą įgyvendinančio subjekto 
atstovų, taip pat
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b) tarp deramai įgaliotų 
vadovaujančiosios institucijos atstovų 
arba tam tikrais atvejais fondų fondą 
įgyvendinančio subjekto atstovų ir 
finansinę priemonę įgyvendinančio 
subjekto atstovų.
4.1.b. Kai finansinės priemonės 
įgyvendinamos pagal 4 dalies c punktą, 
finansinėms priemonėms skirtų programų 
įnašų sąlygos nustatomos strateginiame 
dokumente pagal X PRIEDĄ, kurį turi 
išnagrinėti stebėsenos komitetas.
Komisijai pagal 142 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomos papildomos 
konkrečios taisyklės, susijusios su 
finansines priemones įgyvendinančių 
įstaigų vaidmeniu, įsipareigojimais ir 
atsakomybe ir atitinkamais atrankos 
kriterijais bei produktais, kurie gali būti 
teikiami taikant finansines priemones 
pagal 32 straipsnio nuostatas. Apie 
deleguotuosius aktus, priimtus pagal 
142 straipsnį, Komisija per keturis 
mėnesius nuo šio reglamento priėmimo 
dienos vienu metu praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

5. 4 dalies b punkto i ir ii papunkčiuose 
nurodyti subjektai, įgyvendindami 
finansines priemones per fondų fondus, 
dalį įgyvendinimo užduočių gali patikėti 
vykdyti finansų tarpininkams, jeigu tie 
subjektai savo atsakomybe užtikrina, kad 
finansų tarpininkai atitinka Finansinio
reglamento [57 straipsnyje ir 131
straipsnio 1, 1a ir 3 dalyse] nustatytus 
kriterijus1. Finansų tarpininkai pasirenkami 
pagal atvirą, skaidrią, proporcingą ir 
nediskriminuojančią procedūrą, vengiant 
interesų konflikto.

5. 4 dalies a ir b punktuose nurodytos 
įstaigos, įgyvendindamos fondų fondus, 
dalį įgyvendinimo užduočių gali patikėti 
vykdyti finansų tarpininkams, jeigu tie 
subjektai savo atsakomybe užtikrina, kad 
finansų tarpininkai atitinka Finansinio
reglamento 140 straipsnio 1, 2 ir 4 dalyse
nustatytus kriterijus1. Finansų tarpininkai 
pasirenkami pagal atvirą, skaidrią, 
proporcingą ir nediskriminuojančią 
procedūrą, vengiant interesų konflikto.
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6. 4 dalies b punkte nurodyti subjektai, 
kuriems patikėta vykdyti įgyvendinimo 
funkcijas, savo ir vadovaujančiosios 
institucijos vardu atidaro patikos sąskaitas. 
Tokiose patikos sąskaitose laikomas turtas 
valdomas pagal patikimo finansų valdymo 
principą, laikantis tinkamų rizikos ribojimo 
ir tinkamo likvidumo taisyklių.

6. 4 dalies b punkte nurodytos įstaigos, 
kurioms patikėta vykdyti įgyvendinimo 
užduotis, savo ir vadovaujančiosios 
institucijos vardu atidaro patikos sąskaitas 
arba steigia finansinę priemonę kaip 
atskirą finansų padalinį finansų įstaigoje.
Atskiro finansų padalinio atveju į 
finansinę priemonę investuotos 
programos lėšos nuo kitų finansų įstaigos 
turimų lėšų atskiriamos vedant atskirą 
apskaitą. Patikos sąskaitose laikomas 
turtas ir tokie atskiri finansų padaliniai 
valdomi pagal patikimo finansų valdymo 
principą, laikantis tinkamų rizikos ribojimo 
ir tinkamo likvidumo taisyklių.

6a. Nacionaliniai viešieji ar privatieji 
įnašai, tam tikrais atvejais įskaitant 
atitinkamus įnašus natūra, kaip nurodyta 
32 straipsnio 8 dalyje, gali būti teikiami 
fondų fondo, finansinės priemonės ar 
galutinio paramos gavėjo lygmeniu, 
vadovaudamosi konkretiems fondams 
taikomomis taisyklėmis.

7. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
142 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomos išsamios konkrečių 
reikalavimų, taikomų subjektų, kuriems 
patikėta vykdyti įgyvendinimo užduotis, 
valdomo turto perleidimui ir valdymui, taip 
pat turto valiutos konvertavimui tarp eurų 
ir nacionalinės valiutos, taisyklės.

7. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
142 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomos išsamios konkrečių 
reikalavimų, taikomų subjektų, kuriems 
patikėta vykdyti įgyvendinimo užduotis, 
valdomo turto perleidimui ir valdymui, taip 
pat turto valiutos konvertavimui tarp eurų 
ir nacionalinės valiutos, taisyklės.

Or. en

Pakeitimas 18
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal 64 straipsnį akredituotos įstaigos 1. Pagal 113a straipsnį ERPF, SF, ESF ir 
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neatlieka veiksmų, kuriuos vykdant 
naudojamos pagal 33 straipsnio 1 dalies a 
punktą įgyvendintos finansinės priemonės, 
patikrų vietoje. Subjektai, kuriems patikėta 
įgyvendinti tas finansines priemones, 
nuolat teikia toms akredituotoms įstaigoms 
kontrolės ataskaitas.

EJRŽF atveju ir pagal RDR 72 straipsnį 
EŽŪFKP atveju paskirtos įstaigos 
neatlieka veiksmų, kuriuos vykdant 
naudojamos pagal 33 straipsnio 1 dalies a 
punktą įgyvendintos finansinės priemonės, 
patikrų vietoje. Subjektai, kuriems patikėta 
įgyvendinti tas finansines priemones, 
nuolat teikia toms akredituotoms įstaigoms 
kontrolės ataskaitas.

Or. en

Pakeitimas 19
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) mokėjimai galutiniams paramos 
gavėjams;

a) mokėjimai galutiniams paramos 
gavėjams, o 32 straipsnio 5 dalyje 
nurodytais atvejais – mokėjimai galutinių 
paramos gavėjų naudai;

Or. en

Pakeitimas 20
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Remdamosi 33 straipsnio 4 dalies a ir 
b punktais, fondų fondą įgyvendinanti 
įstaiga arba finansines priemones 
įgyvendinančios įstaigos gali reikalauti 
atlyginti 1 dalies d punkte ir 2 dalyje 
nurodytas valdymo sąnaudas ir 
mokesčius, neviršijant šioje dalyje 



AM\942530LT.doc 23/56 PE514.702v03-00

LT

nurodytame deleguotajame akte nustatytų 
ribinių dydžių. Valdymo sąnaudas sudaro 
tiesioginės arba netiesioginės sąnaudos, 
kurios atlyginamos įrodžius išlaidas, 
valdymo mokesčiai, kai taikytina, yra 
sulygta kaina už suteiktas paslaugas, kuri 
nustatyta konkurencingos rinkos proceso 
metu. Valdymo sąnaudos ir mokesčiai 
pagrįsti veiklos rezultatais grindžiama 
apskaičiavimo metodika.
Į valdymo sąnaudas ir mokesčius gali įeiti 
administravimo mokesčiai. Tais atvejais, 
kai administravimo mokesčiai arba jų 
dalis nustatomi galutiniams paramos 
gavėjams, jie nedeklaruojami kaip 
tinkamos finansuoti išlaidos.
Valdymo sąnaudos ir mokesčiai, įskaitant 
valdymo sąnaudas ir mokesčius už 
parengiamąjį darbą, susijusį su finansine 
priemone, prieš pasirašant atitinkamą 
finansavimo susitarimą, laikomi 
tinkamais finansuoti nuo atitinkamo 
finansavimo susitarimo pasirašymo 
dienos.
Komisijai suteikiami įgaliojimai 
deleguotaisiais aktais pagal 142 straipsnį 
priimti valdymo sąnaudų ir mokesčių 
apskaičiavimo taisykles, taip pat taisykles 
dėl kapitalizuotų valdymo sąnaudų ir 
mokesčių atlyginimo nuosavu kapitalu 
grindžiamų priemonių ir mikrokreditų 
atveju.

Or. en

Pakeitimas 21
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tolesnėms investicijoms pagal tas pačias 
arba kitas finansines priemones, laikantis 
programos arba programų tikslų.

c) tolesnėms investicijoms pagal tas pačias 
arba kitas finansines priemones,
vadovaujantis konkrečiais pagal prioritetą 
nustatytais tikslais;

(Pastaba. šis c punktas taps Parlamento pakeitimų 38 dalies 1 straipsnio a punktu.)

Or. en

Pakeitimas 22
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Finansinių priemonių įgyvendinimo 
ataskaita

Finansinių priemonių įgyvendinimo 
ataskaita

1. Vadovaujančioji institucija siunčia 
Komisijai specialią veiksmų, kuriuose 
naudojamos finansinės priemonės, 
ataskaitą, pridedamą prie metinės 
įgyvendinimo ataskaitos.

1. Vadovaujančioji institucija siunčia 
Komisijai specialią veiksmų, kuriuose 
naudojamos finansinės priemonės, 
ataskaitą, pridedamą prie metinės 
įgyvendinimo ataskaitos.

2. 1 dalyse nurodytoje ataskaitoje 
pateikiama ši informacija apie kiekvieną 
finansinę priemonę:

2. 1 dalyse nurodytoje ataskaitoje 
pateikiama ši informacija apie kiekvieną 
finansinę priemonę:

a) nurodoma programa ir prioritetas, 
kuriems teikiama BSP fondų parama;

a) nurodoma programa ir prioritetas arba 
priemonė, kuriems teikiama Europos 
struktūrinių ir investicijų fondų parama;

b) apibūdinama finansinė priemonė ir jos 
įgyvendinimo tvarka;

b) apibūdinama finansinė priemonė ir jos 
įgyvendinimo tvarka;

c) nurodomos įstaigos, kurioms patikėtos 
įgyvendinimo užduotys;

c) nurodomos įstaigos, įgyvendinančios 
finansines priemones, ir, kai taikytina, 
fondų fondą įgyvendinančios įstaigos kaip 
nurodyta 33 straipsnio 1 dalies a punkte ir 
33 straipsnio 4 dalies a, b ir c punktuose 
ir 33 straipsnio 6 dalyje nurodyti finansų 
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tarpininkai;
d) nurodoma visa paramos finansinei 
priemonei, suteiktos pagal programą ir 
prioritetą, suma, įtraukta į Komisijai 
pateiktus mokėjimo prašymus;

d) nurodoma visa programos įnašų pagal 
prioritetą ar priemonę suma, sumokėta
finansinei priemonei;

e) nurodoma visa pagal finansinę priemonę 
galutiniams paramos gavėjams pagal 
programą ir prioritetą arba priemonę
sumokėta paramos suma arba garantijų 
sutarčių atveju – paramos, dėl kurios 
prisiimti įsipareigojimai, suma, įtraukta į 
Komisijai pateiktus mokėjimo prašymus;

e) nurodoma visa pagal finansinę priemonę 
galutiniams paramos gavėjams arba 
galutinių paramos gavėjų naudai 
sumokėta arba įsipareigota skirti pagal
garantijų sutartis paramos suma pagal
programą ir prioritetą arba priemonę, skirta 
investicijoms į galutinius paramos
gavėjus, taip pat susidariusios valdymo 
išlaidos ar sumokėti valdymo mokesčiai;

f) nurodomos pajamos ir grąžintos lėšos 
pagal finansinę priemonę;

f) nurodomos finansinės priemonės 
veiklos rezultatai, įskaitant pažangą, 
padarytą steigiant ir atrenkant finansinę 
priemonę įgyvendinančias įstaigas 
(įskaitant įstaigą, įgyvendinančią fondų 
fondą);

fa) nurodomos palūkanos ir kitas pelnas, 
gautas iš Europos struktūrinių ir 
investicijų fondų paramos finansinėms 
priemonėms, sumos, sukauptos iš 
programos išteklių, kurie finansinėms 
priemonėms grąžinami iš investicijų arba 
iš grąžinamų išteklių, kuriuos buvo 
įsipareigota skirti, įskaitant kapitalo 
grąžinimą, taip pat pelną ir kitas pajamas 
ar uždarbį, pavyzdžiui, palūkanas, 
garantijų mokesčius, dividendus, kapitalo 
prieaugį arba visas kitas pajamas iš 
investicijų;

g) nurodomas naudojant finansinę 
priemonę padarytų investicijų
dauginamasis poveikis, investicijų ir 
dalyvavimo vertė;

g) nurodoma pažanga, padaryta siekiant 
tikėtino naudojant finansinę priemonę 
padarytų investicijų ir dalyvavimo vertės 
sverto poveikio;

ga) nurodoma investicijų į nuosavą 
kapitalą vertė, palyginti su ankstesniais 
metais;

h) nurodomas finansinės priemonės indėlis 
siekiant atitinkamos programos ir
prioriteto rodiklių.

h) nurodomas finansinės priemonės indėlis 
siekiant atitinkamo prioriteto ar priemonės
rodiklių.

Informaciją, nurodytą g ir h punktuose, 
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galima pateikti tik 2017 m. ir 2019 m. 
pateikiamų metinių įgyvendinimo 
ataskaitų priede, taip pat galutinėje 
ataskaitoje. Galutinių paramos gavėjų 
lygmeniu netaikomos a ir h punktuose 
išdėstytos su stebėsena susijusios 
prievolės.
2a. Įgyvendinimo aktu, priimtu pagal 143 
straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą, Komisija patvirtina vienodų 
sąlygų tvarką, susijusią su modeliais, 
kurie turėtų būti naudojami finansinių 
priemonių stebėsenai ir ataskaitų dėl jų 
teikimui, taip pat informacijos apie 
stebėseną teikimui Komisijai.
2b. Kiekvienais metais, pradedant 
2016 m., per 6 mėnesius nuo kasmetinių 
įgyvendinimo ataskaitų, nurodytų 101 
straipsnio 1 dalyje ERPF, ESF ir SF 
atveju, EŽŪFKP reglamento 82 
straipsnyje EŽŪFKP atveju ir 
atitinkamose konkrečiai EJRŽF taikomų 
taisyklių nuostatose, teikimo termino, 
Komisija pateikia duomenų apie padarytą 
pažangą finansuojant ir įgyvendinant 
finansines priemones, kuriuos remdamosi 
šiuo straipsniu pateikė vadovaujančiosios 
institucijos, suvestinę. Šios suvestinės 
teikiamos Europos Parlamentui ir 
Tarybai ir skelbiamos viešai.

3. Remdamasi 143 straipsnio 3 dalyje
nurodyta nagrinėjimo procedūra, Komisija 
įgyvendinimo aktu patvirtina vienodas 
stebėsenos ir stebėsenos informacijos 
teikimo Komisijai sąlygas, taip pat dėl 33 
straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų 
finansinių priemonių.

3. Įgyvendinimo aktais, priimtais pagal
143 straipsnio 3 dalyje nurodytą
nagrinėjimo procedūrą, Komisija užtikrina 
vienodas šio straipsnio įgyvendinimo 
sąlygas patvirtindama modelius, kurie 
turėtų būtų naudojami ataskaitų apie 
finansines priemones teikimui Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 23
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiksmai, iš kurių gaunama pajamų Veiksmai, iš kurių gaunama grynųjų 
pajamų po jų užbaigimo
-1a. Šis straipsnis taikomas veiksmams, iš 
kurių gaunama grynųjų pajamų po jų 
užbaigimo. Šiame straipsnyje „grynosios 
pajamos“ – grynųjų pinigų, kuriuos 
naudotojai tiesiogiai sumokėjo už 
įgyvendinant veiksmus tiekiamas prekes 
ar teikiamas paslaugas, srautai, 
pavyzdžiui, mokesčiai, kuriuos naudotojai 
tiesiogiai sumoka už naudojimąsi 
infrastruktūra, žemės ar pastatų 
pardavimo arba nuomos mokesčiai arba 
mokėjimai už paslaugas, mažesni nei 
veiklos sąnaudos ir trumpalaikės įrangos 
pakeitimo išlaidos, patirtos atitinkamu 
laikotarpiu. Įgyvendinant veiksmus 
sutaupytos veiklos sąnaudos įtraukiamos į 
grynąsias pajamas, išskyrus atvejus, kai 
jos kompensuojamos tiek pat sumažinant 
veiklai skirtas subsidijas.
Tuo atveju, kai ne visos investicinės 
sąnaudos yra tinkamos bendrai 
finansuoti, grynosios pajamos 
proporcingai paskirstomos tinkamų 
finansuoti ir netinkamų finansuoti 
investicinių sąnaudų dalims.

1. Grynosios pajamos, gautos per tam 
tikrą ataskaitinį laikotarpį užbaigus 
veiksmą, nustatomos iš anksto vienu iš šių 
metodų:

Išbraukta.

a) tam tikro tipo veiksmui taikant 
procentais išreikštą fiksuoto dydžio sumą;

Išbraukta.

b) apskaičiuojama dabartinė grynųjų 
veiksmo pajamų vertė atsižvelgiant į 
principą „teršėjas moka“ ir, jei tinkama, į 
nuosavo kapitalo aspektus, susijusius su 
santykine atitinkamos valstybės narės 
gerove.

Išbraukta.

(Pastaba dėl vertimo: ši dalis perkelta į 54 straipsnio 2a dalį (naują); formuluotė pakeista.)
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Finansuoti tinkamos veiksmo išlaidos 
negali viršyti sumos, gautos iš dabartinės 
investicijų sąnaudų vertės atėmus 
dabartinę grynųjų pajamų vertę, nustatytą 
pagal vieną iš tų metodų.

Išbraukta.

(Pastaba dėl vertimo: ši dalis pakeista į 54 straipsnio 1a dalį (naują); formuluotė pakeista.)

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 142 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose apibrėžiama a punkte nurodyta 
fiksuoto dydžio suma.

Išbraukta.

(Pastaba dėl vertimo: Ši dalis pakeista į 54 straipsnio 2a dalies (naujos) a punktą; formuluotė 
pakeista.)

Komisija patvirtina b punkte nurodytą 
metodiką, priimdama įgyvendinimo aktus 
pagal 143 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

(Pastaba dėl vertimo: ši dalis pakeista į 54 straipsnio 2a dalies (naujos) b punktą; formuluotė 
pakeista.)

1a. Iš fondų bendrai finansuoti tinkamos 
veiksmo išlaidos sumažinamos iš anksto, 
atsižvelgiant į galimybę iš veiksmo gauti 
grynųjų pajamų per konkretų ataskaitinį 
laikotarpį, kuris apima veiksmo 
įgyvendinimą ir laikotarpį po užbaigimo.

2. Tais atvejais, kai pajamų objektyviai 
apskaičiuoti pagal 1 dalyje nurodytus 
metodus iš anksto neįmanoma, per trejus 
metus nuo veiksmo užbaigimo arba iki 
2023 m. rugsėjo 30 d. (taikoma ankstesnė 
iš šių datų) gautos pajamos išskaitomos iš 
Komisijai deklaruojamų išlaidų.

Išbraukta.

(Pastaba dėl vertimo: ši dalis perkelta į 54 straipsnio 4b dalį (naują); formuluotė pakeista.)

2a. Galimos grynosios pajamos iš veiksmo 
nustatomos iš anksto, taikant vieną iš 
toliau nurodytų metodų, kurį pasirenka 
vadovaujančioji institucija pagal sektorių, 
subsektorių ar veiksmo pobūdį:
a) sektoriui ar subsektoriui numatytos 
grynųjų pajamų procentais išreikšto 
fiksuoto dydžio sumos, taikytinos [XXX] 
priede arba viename iš toliau nurodytų 
deleguotųjų aktų apibrėžtam veiksmui, 
taikymas.
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Komisijai pagal 142 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
deramai pagrįstai atvejais iš dalies 
pakeisti Priedą – padaryti [XXX] priede 
nustatytų fiksuoto dydžio sumų 
patikslinimus, atsižvelgiant į ankstesnius 
duomenis bei galimybę susigrąžinti 
sąnaudas ir, jei taikoma, į principą 
„teršėjas moka“.
Komisijai pagal 142 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomos fiksuoto dydžio sumos 
sektoriams ir subsektoriams IRT, 
mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
inovacijų bei energijos vartojimo 
efektyvumo srityse1. Apie deleguotuosius 
aktus Komisija ne vėliau kaip iki 2015 m. 
birželio 30 d. praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.
1 Komisijos pareiškimas pateikiamas šios 
lentelės gale.
Be to, Komisijai pagal 142 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus deramai pagrįstais 
atvejais, skirtus papildomiems sektoriams 
arba subsektoriams, įskaitant [XXX] 
priede nurodytus sektorių subsektorius, 
kurie priklauso 9 straipsnyje nustatytiems 
teminiams tikslams ir kuriems teikiama 
BSP fondų parama.
Tais atvejais, kai taikomas šis metodas, 
taikant fiksuoto dydžio sumas turi būti 
atsižvelgiama į visas grynąsias pajamas, 
gautas įgyvendinant veiksmą ir po jo 
užbaigimo, ir dėl to vėliau jos 
neišskaitomos iš tinkamų finansuoti 
veiksmo išlaidų;

b) iš veiksmo gautų diskontuotų grynųjų 
pajamų apskaičiavimas atsižvelgiant į 
atitinkamam veiksmo sektoriui ar 
subsektoriui taikytiną ataskaitinį 
laikotarpį, pelningumą, kurio paprastai 
tikimasi iš atitinkamos kategorijos 
investicijų, į principo "teršėjas moka" 
taikymą bei prireikus į teisingumo 
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aspektus, susijusius su atitinkamos 
valstybės narės arba regiono santykine 
gerove.
Jei nustatyto dydžio suma naujo 
sektoriaus ar subsektoriaus atveju 
nustatyta priimant deleguotąjį aktą, 
vadovaujanti institucija gali nuspręsti 
naujiems veiksmams, susijusiems su 
nauju sektoriumi arba subsektoriumi, 
taikyti a punkte nustatytą metodą;
Komisijai pagal 142 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomas b punkte nurodytas 
metodas.
Tais atvejais, kai taikomas šis metodas, 
grynosios iš veiksmo per jo įgyvendinimo 
laikotarpį gautos pajamos iš pajamų 
šaltinių, į kuriuos nebuvo atsižvelgta 
nustatant galimas grynąsias pajamas iš 
veiksmo, išskaitomos iš tinkamų 
finansuoti veiksmo išlaidų, nurodytų ne 
vėliau kaip galutiniame paramos gavėjo 
pateikiamame mokėjimo prašyme.

3. 1 ir 2 dalys taikomos tik veiksmams, 
kurių visos sąnaudos viršija 1 000 000 
EUR.

Išbraukta.

(Pastaba dėl vertimo: ši dalis pakeista į 54 straipsnio 4c dalies (naujos) b punktą; formuluotė 
pakeista.)

3a. Metodas, pagal kurį grynosios 
pajamos atimamos iš veiksmo išlaidų, 
įtrauktų į Komisijai pateiktus mokėjimo 
prašymus, nustatomas vadovaujantis 
nacionalinėmis taisyklėmis.

4. Šis straipsnis netaikomas ESF. Išbraukta.
(Pastaba dėl vertimo: ši dalis pakeista į 54 straipsnio 4c dalies (naujos) a punktą; formuluotė 
pakeista.)

4a. Vietoj 3 dalyje nustatytų metodų 
taikymo 53 straipsnio 1 dalyje nurodyta 
didžiausia bendro finansavimo norma 
valstybės narės prašymu gali būti 
sumažinta tam tikram prioritetui ar 
priemonei skirtos programos, pagal kurią 
visiems pagal tą prioritetą ar priemonę 
remtiniems veiksmams galėtų būti 
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taikoma vienoda fiksuoto dydžio suma 
pagal 3 dalies a punktą, priėmimo metu. 
Sumažinimas neturi būti mažesnis nei 
suma, apskaičiuota didžiausią Sąjungos 
bendro finansavimo normą, taikytiną 
pagal konkrečiam fondui taikomas 
taisykles, padauginus iš 3 dalies a punkte 
nurodytos atitinkamos fiksuoto dydžio 
sumos.
Tais atvejais, kai taikomas šis metodas, 
taikant sumažintą bendro finansavimo 
normą turi būti atsižvelgiama į visas 
grynąsias pajamas, gautas įgyvendinant 
veiksmą ir jį užbaigus, ir dėl to vėliau jos 
neišskaitomos iš tinkamų finansuoti 
veiksmo išlaidų.
4b. Tais atvejais, kai pajamų objektyviai 
apskaičiuoti pagal vieną iš 3 arba 5 dalyje 
nurodytų metodų iš anksto neįmanoma, 
per trejus metus nuo veiksmo užbaigimo 
arba iki 2023 m. rugsėjo 30 d. (taikoma 
ankstesnė iš šių datų) gautos pajamos 
išskaitomos iš Komisijai deklaruojamų 
išlaidų.
4c. 1–6 dalys netaikomos:
a) veiksmams arba jų dalims, remiamiems 
tik iš ESF,
b) veiksmams, kurių visos tinkamos 
finansuoti sąnaudos prieš 1–6 dalių 
taikymą neviršija 1 000 000 EUR,
c) grąžintinai pagalbai, jeigu nustatyta 
pareiga grąžinti visą sumą ir premijas,
d) techninę pagalbą;
e) paramai, skirtai finansinėms 
priemonėms, arba paramai, gautai iš 
finansinių priemonių,
f) veiksmams, kuriems viešoji parama 
skiriama kaip vienkartinės sumos arba 
standartiniai vieneto įkainiai,
g) veiksmams, įgyvendinamiems pagal 
bendrą veiksmų planą,
h) veiksmams, kuriems paramos sumos 
arba normos yra nustatytos EŽŪFKP 
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reglamento 1 priede.
Nepaisant b punkto, kai valstybė narė 
taiko 5 dalį, ji į atitinkamą prioritetą ar 
priemonę gali įtraukti veiksmus, kurių 
visos tinkamos finansuoti sąnaudos prieš 
1–6 dalių taikymą neviršija 
1 000 000 EUR.

5. 1 ir 2 dalys netaikomos veiksmams, 
kuriems taikomos valstybės pagalbos 
taisyklės, paramai finansinėms 
priemonėms arba finansinių priemonių 
paramai.

Išbraukta.

(Pastaba dėl vertimo: ši dalis pakeista į 54 straipsnio 4c dalies (naujos) e punktą; formuluotė 
pakeista.)

Or. en

Pakeitimas 24
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos įgaliojimai ir pareigos Komisijos įgaliojimai ir pareigos

1. Komisija, remdamasi turima 
informacija, įskaitant gautą per 
akreditacijos procedūrą, metinę valdymo 
deklaraciją, metines kontrolės ataskaitas,
metinę audito nuomonę, metinę
įgyvendinimo ataskaitą ir nacionalinių bei 
Sąjungos instituciją atliktą auditą, įsitikina, 
ar valstybės narės yra nustačiusios šį 
reglamentą ir konkretiems fondams 
taikomas taisykles atitinkančias valdymo ir 
kontrolės sistemas ir ar šios sistemos 
įgyvendinant programas yra veiksmingos.

1. Komisija, remdamasi turima 
informacija, įskaitant informaciją apie už 
valdymą ir kontrolę atsakingų institucijų 
skyrimą, dokumentus, kuriuos, remiantis 
Finansinio reglamento 59 straipsnio 
5 dalimi, kiekvienais metais teikia 
paskirtos institucijos, kontrolės ataskaitas,
metines įgyvendinimo ataskaitas ir 
nacionalinių bei Sąjungos institucijų
atliktą auditą, įsitikina, ar valstybės narės 
yra nustačiusios šį reglamentą ir 
konkretiems fondams taikomas taisykles 
atitinkančias valdymo ir kontrolės sistemas 
ir ar šios sistemos įgyvendinant programas 
yra veiksmingos.

2. Nepažeidžiant valstybių narių 
atliekamo audito, Komisijos pareigūnai 

2. Komisijos pareigūnai arba įgaliotieji 
Komisijos atstovai gali atlikti auditą arba 



AM\942530LT.doc 33/56 PE514.702v03-00

LT

arba įgaliotieji Komisijos atstovai,
tinkamai iš anksto pranešę, gali atlikti 
auditą arba patikrinimus vietoje. Per tokį 
auditą arba patikrinimus gali būti visų 
pirma tikrinama, ar programos arba jos 
dalies ar veiksmų valdymo ir kontrolės 
sistemos yra veiksmingos, ir vertinama, ar 
veiksmų arba programų finansų valdymas 
yra patikimas. Valstybės narės pareigūnai 
arba įgaliotieji atstovai gali dalyvauti 
atliekant tokį auditą.

patikrinimus vietoje, kompetentingai 
nacionalinei institucijai apie tai pranešę
bent prieš dvylika darbo dienų, išskyrus 
skubius atvejus. Komisija laikosi 
proporcingumo principo, atsižvelgdama į 
poreikį vengti nepagrįsto valstybių narių 
vykdomo audito ir patikrinimų 
dubliavimo, rizikos Sąjungos biudžetui 
lygį ir poreikį kuo labiau sumažinti 
paramos gavėjams tenkančią 
administracinę naštą pagal konkretiems 
fondams taikomas taisykles. Per tokį 
auditą arba patikrinimus gali būti visų 
pirma tikrinama, ar programos arba jos 
dalies ar veiksmų valdymo ir kontrolės 
sistemos yra veiksmingos, ir vertinama, ar 
veiksmų arba programų finansų valdymas 
yra patikimas. Valstybės narės pareigūnai 
arba įgaliotieji atstovai gali dalyvauti 
atliekant tokį auditą ar patikrinimus.

Komisijos pareigūnai ar įgaliotieji 
Komisijos atstovai, tinkamai įgalioti atlikti 
auditą vietoje, turi teisę susipažinti su 
visais duomenimis, dokumentais ir 
metaduomenimis, susijusiais su BSP fondų 
remiamais veiksmais arba valdymo ir 
kontrolės sistemomis, nepaisant to, kokioje 
terpėje jie yra saugomi. Valstybė narė, 
gavusi prašymą, Komisijai pateikia tokių 
duomenų, dokumentų ir metaduomenų 
kopijas.

Komisijos pareigūnai ar įgaliotieji 
Komisijos atstovai, tinkamai įgalioti atlikti 
auditą ar patikrinimus vietoje, turi teisę 
susipažinti su visais būtinais duomenimis, 
dokumentais ir metaduomenimis, 
susijusiais su Europos struktūrinių ir 
investicijų fondų remiamais veiksmais arba 
valdymo ir kontrolės sistemomis, nepaisant 
to, kokioje terpėje jie yra saugomi. 
Valstybė narė, gavusi prašymą, Komisijai 
pateikia tokių duomenų, dokumentų ir 
metaduomenų kopijas.

Šioje dalyje nurodyta teisė neturi įtakos 
nacionalinių nuostatų, pagal kurias tam 
tikrus veiksmus atlieka tik specialiai pagal 
nacionalinius teisės aktus paskirti atstovai, 
taikymui. Komisijos pareigūnai ir 
įgaliotieji atstovai, inter alia, nedalyvauja 
gyvenamojoje vietoje atliekamuose 
patikrinimuose ar oficialiose asmenų 
apklausose pagal nacionalinius teisės aktus. 
Tačiau jie gali naudotis tokiu būdu gauta 
informacija.

Šioje dalyje nurodyta teisė neturi įtakos 
nacionalinių nuostatų, pagal kurias tam 
tikrus veiksmus atlieka tik specialiai pagal 
nacionalinius teisės aktus paskirti atstovai, 
taikymui. Komisijos pareigūnai ir 
įgaliotieji atstovai, inter alia, nedalyvauja 
gyvenamojoje vietoje atliekamuose 
patikrinimuose ar oficialiose asmenų 
apklausose pagal nacionalinius teisės aktus. 
Tačiau jie gali naudotis tokiu būdu gauta 
informacija, nedarant poveikio 
nacionalinių teismų kompetencijai ir 
visapusiškai gerbiant atitinkamų teisės 
subjektų pagrindines teises.

3. Komisija gali reikalauti, kad valstybės 3. Komisija gali reikalauti, kad valstybės 
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narės imtųsi veiksmų užtikrindamos, kad jų 
valdymo ir kontrolės sistemos veiktų 
efektyviai arba išlaidos atitiktų 
konkretiems fondams taikomas taisykles.

narės imtųsi veiksmų užtikrindamos, kad jų 
valdymo ir kontrolės sistemos veiktų 
efektyviai arba išlaidos atitiktų 
konkretiems fondams taikomas taisykles.

4. Komisija gali reikalauti, kad valstybė 
narė išnagrinėtų Komisijai pateiktą 
skundą dėl BSP fondų bendrai 
finansuojamų veiksmų atrankos ar 
įgyvendinimo arba dėl valdymo ir 
kontrolės sistemos veikimo.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 25
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bent 25 proc. mažiau išsivysčiusiems 
regionams, 40 proc. pereinamojo 
laikotarpio regionams ir 52 proc. labiau 
išsivysčiusiems regionas skiriamų 
struktūrinių fondų išteklių kiekvienoje 
valstybėje narėje skiriama ESF. Taikant 
šią nuostatą parama valstybei narei pagal 
[paramos maisto produktais 
skurstantiesiems priemonę] laikoma
struktūrinių fondų ESF skirtų lėšų dalimi.

3. Siekiant užtikrinti, kad pakankamai 
investicijų būtų skiriama jaunimo 
užimtumo, darbo jėgos judumo, žinių, 
socialinės įtraukties ir kovos su skurdu 
sritims, struktūrinių fondų lėšų dalis, 
numatyta veiksmų programų 
programavimui laikantis investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
tikslo, skiriama ESF kiekvienoje 
valstybėje narėje, nėra mažesnė nei 
atitinkama ESF dalis, skirta tai valstybei 
narei ir nustatyta 2007–2013 m. 
konvergencijos ir regioninio 
konkurencingumo ir užimtumo tikslams 
skirtos veiksmų programose. Prie šios 
dalies kiekvienai valstybei narei 
pridedama papildoma suma, nustatyta 
vadovaujantis III c priede nurodytu 
metodu, siekiant užtikrinti, kad ESF dalis, 
kaip visų bendrų struktūrinių fondų ir 
Sanglaudos fondo lėšų ES lygmeniu 
procentinė dalis, išskyrus Sanglaudos 
fondo paramą transporto infrastruktūrai 
pagal Europos infrastruktūros tinklų 
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priemonę, nurodytą 84 straipsnio 4 dalyje, 
ir struktūrinių fondų paramą labiausiai 
skurstantiems žmonėms, kaip nurodyta 
84 straipsnio 5 dalyje, valstybėse narėse 
būtų ne mažesnė nei 23,1 proc. Taikant šią 
nuostatą Jaunimo užimtumo iniciatyvai 
skiriamos ESF investicijos laikomos
struktūrinių fondų ESF skirtų lėšų dalimi.

Or. en

Pakeitimas 26
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai teiktina informacija Informacija, būtina didelės apimties 
projektams patvirtinti

1. Valstybė narė arba vadovaujančioji
institucija iškart, kai užbaigiamas 
parengiamasis darbas, pateikia Komisijai 
šią informaciją apie didelės apimties 
projektus:

1. Prieš patvirtinant didelės apimties 
projektą, vadovaujančioji institucija 
užtikrina, kad būtų pateikta ši 
informacija:

a) informacija apie įstaigą, kuri atsako už 
didelės apimties projekto įgyvendinimą ir 
apie šios įstaigos pajėgumus;

a) apie įstaigą, kuri atsako už didelės 
apimties projekto įgyvendinimą ir jos 
pajėgumus;

b) investicijos ir jos vietos apibūdinimas ir 
susijusi informacija;

b) investicijos ir jos vietos apibūdinimas;

c) apie visas sąnaudas ir visas tinkamas 
finansuoti sąnaudas, atsižvelgiant į 54 
straipsnyje nustatytus reikalavimus;

c) apie visas sąnaudas ir visas tinkamas 
finansuoti sąnaudas, atsižvelgiant į 54 
straipsnyje nustatytus reikalavimus;

d) apie atliktas galimybių studijas, taip pat
alternatyvų analizę, jų rezultatus, 
nepriklausomą kokybės peržiūrą;

d) apie atliktas galimybių studijas, įskaitant
alternatyvų analizę ir jų rezultatus;

e) apie ekonominės naudos analizę, 
įskaitant ekonominę ir finansinę analizę bei 
rizikos vertinimą;

e) apie ekonominės naudos analizę, 
įskaitant ekonominę ir finansinę analizę bei 
rizikos vertinimą;

f) apie poveikio aplinkai analizę 
atsižvelgiant į prisitaikymą prie klimato 

f) apie poveikio aplinkai analizę 
atsižvelgiant į prisitaikymą prie klimato 
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kaitos padarinių, poreikį juos mažinti, ir 
atsparumą nelaimėms;

kaitos padarinių, poreikį juos mažinti, ir 
atsparumą nelaimėms;

g) apie atitiktį atitinkamos veiksmų 
programos arba programų prioritetinėms 
kryptims, tikėtiną jų indėlį į tų prioritetinių 
krypčių konkrečių tikslų įgyvendinimą;

g) apie atitiktį atitinkamos veiksmų 
programos arba veiksmų programų 
prioritetinėms kryptims, tikėtiną jų indėlį 
siekiant į tų prioritetinių krypčių konkrečių 
tikslų įgyvendinimą ir tikėtiną indėlį į 
socialinį bei ekonominį vystymąsi;

h) finansavimo planą, kuriame nurodomi 
visi planuojami finansiniai ištekliai ir 
planuojama fondų ir EIB parama, taip pat 
visi kiti finansavimo šaltiniai ir fiziniai bei 
finansiniai pažangos stebėsenos rodikliai 
atsižvelgiant į nustatytą riziką;

h) finansavimo planą, kuriame nurodomi 
visi planuojami finansiniai ištekliai ir 
planuojama fondų ir EIB parama, taip pat 
visi kiti finansavimo šaltiniai ir fiziniai bei 
finansiniai pažangos stebėsenos rodikliai 
atsižvelgiant į nustatytą riziką;

i) didelės apimties projekto įgyvendinimo 
grafiką ir, jei numatomas įgyvendinimo 
laikotarpis yra ilgesnis už programavimo 
laikotarpį, etapus, kuriems prašoma fondų 
paramos 2014–2020 m. programavimo 
laikotarpiu.

i) didelės apimties projekto įgyvendinimo 
grafiką ir, jei numatomas įgyvendinimo 
laikotarpis yra ilgesnis už programavimo 
laikotarpį, etapus, kuriems prašoma fondų 
paramos 2014–2020 m. programavimo 
laikotarpiu.

Pagal 143 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą Komisija pateikia 
preliminarias rekomendacijas dėl 
metodikos, taikytinos atliekant e punkte 
nurodytą ekonominės naudos analizę.

Pagal 143 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
patariamąja procedūra Komisija priima 
įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma
metodika, pagrįsta pripažintos geriausios 
patirties pavyzdžiais ir taikytina atliekant e 
punkte nurodytą ekonominės naudos 
analizę.

Valstybės narės iniciatyva 91 straipsnio a–
i punktuose nurodytą informaciją gali 
vertinti nepriklausomi ekspertai, kuriems 
techninę pagalbą teiktų Komisiją, arba, 
Komisijai sutikus, kiti nepriklausomi 
ekspertai. Kitais atvejais valstybė narė 
pateikia Komisijai 91 straipsnio a–
i punktuose nurodytą informaciją iškart 
po to, kai ją gauna.
Komisijai pagal 142 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatoma metodika, taikytina 
atliekant didelės apimties projekto 
kokybės peržiūrą.

Teiktinos informacijos apie didelės 
apimties projektus forma nustatoma pagal 
Komisijos įgyvendinimo aktu patvirtintą 

Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatoma teiktinos informacijos, 
nurodytos pirmos pastraipos a–
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pavyzdį. Tie įgyvendinimo aktai priimami 
pagal 143 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą.

i punktuose, forma. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami pagal 143 straipsnio 2 
dalyje nurodytą patariamąją procedūrą.

2. Komisijai tvirtinti pateikti didelės 
apimties projektai įtraukiami į veiksmų 
programos didelės apimties projektų 
sąrašą. Valstybė narė arba 
vadovaujančioji institucija šį sąrašą 
peržiūri po dvejų metų nuo veiksmų 
programos patvirtinimo ir šis sąrašas 
valstybės narės prašymu gali būti 
tikslinamas 26 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta tvarka, ypač jei reikia įtraukti 
didelės apimties projektus, kuriuos 
ketinama užbaigti iki 2022 m. pabaigos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 27
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija didelės apimties projektą 
įvertina remdamasi 91 straipsnyje 
nurodyta informacija, kad nustatytų, ar 
siūloma fondų parama yra pagrįsta.

1. Jei didelės apimties projektą 
nepriklausomi ekspertai atlikdami 
kokybės peržiūrą įvertino teigiamai, 
remdamasi 91 straipsnyje nurodytos 
informacijos ekspertų vertinimu, valstybė 
narė gali pradėti didelės apimties projekto 
atranką pagal 114 straipsnio 3 dalį.
Vadovaujančioji institucija praneša 
Komisijai apie atrinktą didelės apimties 
projektą. Pranešimą sudaro šie elementai:
a) 114 straipsnio 3 dalies c punkte 
nurodytas dokumentas, kuriame 
nurodoma: 
i) įstaiga, atsakinga už didelės apimties 
projekto įgyvendinimą;
ii) investicijos ir jos vietos apibūdinimas, 
įgyvendinimo grafikas ir numatomas 
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didelės apimties projekto indėlis siekiant 
atitinkamos prioritetinės krypties arba 
krypčių tikslų;
iii) visos sąnaudos ir visos tinkamos 
finansuoti sąnaudos, atsižvelgiant į 
54 straipsnyje nustatytus reikalavimus, 
taip pat
iv) finansavimo planas ir fiziniai bei 
finansiniai pažangos stebėsenos rodikliai, 
atsižvelgiant į nustatytą riziką;
b) nepriklausomų ekspertų atliktos 
kokybės peržiūros rezultatai, pateikiant 
aiškias ataskaitas dėl didelės apimties 
projekto investicijų pagrįstumo ir 
ekonominio gyvybingumo.
Jei Komisija per tris mėnesius nuo 
pranešimo apie didelės apimties projektą 
dienos įgyvendinimo aktu nepriima 
sprendimo dėl finansinio įnašo, laikoma, 
kad valstybės narės pasirinkto didelės 
apimties projekto finansinis įnašas yra 
patvirtintas. Komisija atsisako skirti 
finansinį įnašą remdamasi tik tuo, kad ji 
yra nustačiusi didelių trūkumų 
nepriklausomų ekspertų atliktoje kokybės 
peržiūroje.
Komisija nustato pranešimo formą 
įgyvendinimo aktais. Šie įgyvendinimo 
aktai priimami pagal 143 straipsnio 3 
dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

2. Komisija ne vėliau kaip per tris 
mėnesius nuo informacijos apie didelės 
apimties projektą pateikimo pagal 91
straipsnį dienos įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą. Tame sprendime apibrėžiamas 
fizinis objektas, suma, kuriai taikoma 
prioritetinės krypties bendro finansavimo 
norma, fiziniai ir finansiniai pažangos 
stebėsenos rodikliai, numatomas didelės 
apimties projekto indėlis siekiant 
atitinkamos prioritetinės krypties arba 
krypčių tikslų.

2. Kitais atvejais Komisija didelės apimties 
projektą įvertina remdamasi 91 
straipsnyje nurodyta informacija, kad 
nustatytų, ar prašomas finansinis įnašas, 
skirtas didelės apimties projektui, kurį 
laikydamasi 114 straipsnio 3 dalies 
pasirinko vadovaujančioji institucija, yra 
pagrįstas. Ne vėliau kaip per tris mėnesius 
nuo 91 straipsnyje nurodytos informacijos 
pateikimo dienos Komisija įgyvendinimo 
aktu priima sprendimą dėl finansinio 
įnašo, skirto pasirinktam didelės apimties 
projektui, patvirtinimo.

Sprendimas dėl patvirtinimo priimamas su 
sąlyga, kad pirma darbų sutartis bus 

Komisijos sprendimas dėl patvirtinimo 
pagal 92 straipsnio 1 dalį ir 92 straipsnio 
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sudaryta per dvejus metus nuo sprendimo 
priėmimo.

2 dalį priimamas su sąlyga, kad pirma 
darbų sutartis bus sudaryta, arba veiksmų 
įgyvendinimo pagal viešojo sektoriaus 
įstaiga ir privačiojo sektoriaus struktūras 
atveju viešoji įstaiga ir privačiojo 
sektoriaus įmonė pasirašo viešojo 
sektoriaus įstaiga ir privačiojo sektoriaus 
sutartį per trejus metus nuo patvirtinimo 
dienos. Valstybei narei pateikus tinkamai 
motyvuotą prašymą, visų pirma vėlavimo 
dėl administracinių ir teisinių procedūrų, 
susijusių su didelės apimties projektų 
įgyvendinimu, atveju ir priimtų per trejų 
metų laikotarpį, įgyvendinimo aktu 
Komisija gali priimti sprendimą dėl 
minėto laikotarpio pratęsimo ne daugiau 
kaip dvejiems metams.

3. Jei Komisija atsisako didelės apimties 
projektui skirti fondų paramą, per 2 dalyje 
nustatytą laikotarpį ji praneša valstybei 
narei atsisakymo priežastis.

3. Jei Komisija nepatvirtina pasirinktam
didelės apimties projektui skirto finansinio 
įnašo, savo sprendime ji nurodo savo 
atsisakymo priežastis.

3a. Didelės apimties projektai, apie 
kuriuos pranešta Komisijai pagal 1 dalį 
arba kurie jai pateikti tvirtinti pagal 2 
dalį, įtraukiami į veiksmų programos 
didelės apimties projektų sąrašą.

4. Didelės apimties projektų išlaidos į 
mokėjimo paraiškas neįtraukiamos tol, 
kol Komisija nepriima sprendimo dėl jų 
patvirtinimo.

4. Didelės apimties projekto išlaidos gali 
būti įtrauktos į mokėjimo prašymą po to, 
kai buvo pateiktas šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytas pranešimas, arba po to, kai 
buvo pateikta informacija 2 dalyje 
nurodytam patvirtinimui gauti. Jei 
Komisija nepatvirtina valstybės narės 
pasirinkto didelės apimties projekto, po to, 
kai Komisija priima sprendimą, būtina 
atitinkamai pataisyti išlaidų deklaraciją.

Or. en

Pakeitimas 28
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Pasiūlymas dėl reglamento
92 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

92 a straipsnis
Sprendimas dėl didelės apimties projekto, 
kuris įgyvendinamas etapais
1. Nukrypstant nuo 91 straipsnio 1 dalies 
trečios pastraipos ir 92 straipsnio 1 ir 2 
dalių, šiame straipsnyje nustatyta tvarka 
taikoma veiksmui, kuris atitinka šias 
sąlygas:
a) veiksmas susijęs su antruoju ar 
vėlesniu didelės apimties projekto etapu 
pagal ankstesnį programavimo laikotarpį, 
kurio ankstesnį etapą ar etapus Komisija 
patvirtino ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 
31 d. pagal Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 1083/2006; valstybių narių, 
įstojusių į Sąjungą po 2013 m. sausio 1 d., 
atveju, ši data yra 2016 m. gruodžio 31 d.;
b) didelės apimties projekto visų etapų 
visų tinkamų finansuoti išlaidų suma 
viršija 90 straipsnyje nustatytus 
atitinkamus lygius;
c) didelės apimties projekto paraiška ir 
Komisijos atliktas jo vertinimas pagal 
ankstesnį programavimo laikotarpį apėmė 
visus suplanuotus etapus;

d) nėra esminių 91 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos informacijos apie didelės 
apimties projektą ir informacijos, 
numatytos didelės apimties projekto 
paraiškai, pateikiamai pagal Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1083/2006, 
skirtumų, visų pirma visų tinkamų 
finansuoti išlaidų atžvilgiu;
e) pagal ankstesnį programavimo 
laikotarpį įgyvendintino didelės apimties 
projekto etapas yra arba bus parengtas 
įgyvendinti pagal Komisijos sprendime 
nurodytą jam numatytą paskirtį iki 
atitinkamos veiksmų programos arba 
programų užbaigimo dokumentų 
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pateikimui nustatyto termino.
2. Valstybė narė gali pradėti didelės 
apimties projektų atranką pagal 114 
straipsnio 3 dalį ir pateikti pranešimą, 
kuriame pateikiami visi 92 straipsnio 1 
dalies a punkte išdėstyti informacijos 
elementai, taip pat savo patvirtinimą, kad 
yra įvykdyta 1 dalies d punkte nurodyta 
sąlyga. Nereikalaujama, kad 
nepriklausomi ekspertai atliktų 
informacijos kokybės peržiūrą.
3. Jei Komisija per tris mėnesius nuo 
pranešimo apie didelės apimties projektą 
dienos įgyvendinimo aktu nepriima 
sprendimo dėl atsisakymo jį finansuoti, 
laikoma, kad valstybės narės pasirinkto 
didelės apimties projekto finansinis įnašas 
yra patvirtintas. Komisija atsisako 
patvirtinti finansinį įnašą remdamasi tik 
tuo, kad iš esmės pasikeitė 1 dalies d 
punkte nurodyta informacija arba jei 
didelės apimties projektas neatitinka 
atitinkamos veiksmų programos ar 
programų atitinkamos prioritetinės 
krypties.
4. Taikomos 92 straipsnio 3–6 dalių 
nuostatos.

Or. en

Pakeitimas 29
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos iniciatyva teikiama techninė 
pagalba

Komisijos iniciatyva teikiama techninė 
pagalba

Fondų lėšomis galima remti techninę 
pagalbą, neviršijant 0,35 proc. metinių 
konkrečiam fondui skirtų asignavimų.

Atsižvelgiant į 83 straipsnio 3 dalyje 
nurodytus atskaitymus, fondų lėšomis 
galima remti techninę pagalbą, neviršijant 
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0,35 proc. metinių konkrečiam fondui 
skirtų asignavimų.

Or. en

Pakeitimas 30
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
109 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybių narių techninė pagalba Valstybių narių techninė pagalba

1. Iš kiekvieno fondo galima finansuoti 
techninės pagalbos veiksmus, kurie 
tinkami finansuoti pagal bet kurį kitą 
fondą. Fondų paramos suma, skiriama 
techninei pagalbai, negali viršyti 4 proc. 
visos fondų lėšų, skirtų kiekvienos regionų, 
kuriuose įgyvendinamas investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
tikslas, kategorijos veiksmų programoms, 
sumos.

1. Fondų paramos suma, skiriama techninei 
pagalbai, negali viršyti 4 proc. visos fondų 
lėšų, skirtų kiekvienos regionų, kuriuose, 
jei tinkama, įgyvendinamas investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
tikslas, kategorijos veiksmų programoms 
valstybėje narėje, sumos.

1a. Iš kiekvieno fondo galima finansuoti 
techninės pagalbos veiksmus, kurie 
tinkami finansuoti pagal bet kurį kitą 
fondą. Nedarant poveikio 1 dalies 
nuostatoms, techninei pagalbai iš vieno 
fondo skirtos lėšos negali viršyti 10 proc. 
visų lėšų, skirtų iš to fondo valstybės 
narės veiksmų programoms pagal 
kiekvieną regionų, kuriuose, jei tinkama, 
įgyvendinamas investicijų į ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą tikslas, 
kategoriją.
1b. Nukrypstant nuo 60 straipsnio 1 ir 
2 dalių, techninės pagalbos veiksmai gali 
būti įgyvendinami ne programos 
įgyvendinimo, bet Sąjungos teritorijoje, su 
sąlyga, kad veiksmai yra naudingi 
veiksmų programai, o techninės pagalbos 
veiksmų programos atveju – kitoms 
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atitinkamoms programoms.
1c. Kai 1 dalyje nurodyti struktūrinių 
fondų asignavimai naudojami su daugiau 
kaip viena regionų kategorija susijusioms 
techninės pagalbos veiksmams remti, 
veiksmų sąnaudos gali būti realizuotos 
atsižvelgiant į prioritetinę kryptį, 
apimančią skirtingas regionų kategorijas, 
ir priskirtos taikant proporcingumo 
principą, atsižvelgiant į asignavimą pagal 
kiekvieną regionų kategoriją kaip į visų 
valstybei narei skirtų asignavimų dalį.
1d. Nukrypstant nuo 1 dalies, tais atvejais, 
kai visa fondų lėšų, skiriamų valstybei 
narei pagal investicijų į ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą tikslą, suma 
neviršija 1 mlrd. EUR, techninei pagalbai 
skiriamą sumą galima padidinti iki 6 proc. 
arba 50 000 000 EUR sumos.

2. Techninė pagalba teikiama kaip vieno 
fondo prioritetinė kryptis pagal veiksmų 
programą arba specialią veiksmų 
programą.

2. Techninė pagalba teikiama kaip vieno 
fondo prioritetinė kryptis pagal veiksmų 
programą arba specialią veiksmų 
programą, arba pagal abi programas.

3. Techninei pagalbai iš vieno fondo 
skirtos lėšos negali viršyti 10 proc. visų 
lėšų, skirtų iš to fondo valstybės narės 
veiksmų programoms pagal kiekvieną 
regionų, kuriuose įgyvendinamas 
investicijų į ekonomikos augimą ir darbo 
vietų kūrimą tikslas, kategoriją.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 31
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 3 ir 4 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal investicijų į ekonomikos augimą ir 
darbo vietų kūrimą tikslą įgyvendinamų 

3. Pagal investicijų į ekonomikos augimą ir 
darbo vietų kūrimą tikslą įgyvendinamų 
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veiksmų programų kiekvienos prioritetinės 
krypties bendro finansavimo norma negali 
būti didesnė kaip:

veiksmų programų kiekvienos prioritetinės 
krypties bendro finansavimo norma negali 
būti didesnė kaip:

a) Sanglaudos fondui – 85 proc., a) Sanglaudos fondui – 85 proc.,

b) valstybių narių, kurių 2007–2009 m. 
laikotarpiu BVP vienam gyventojui 
vidurkis buvo mažesnis kaip 85 proc. ES-
27 vidurkio tuo laikotarpiu, mažiau 
išsivysčiusiems regionams, ir atokiausiems 
regionams – 85 proc.,

b) valstybių narių mažiau išsivysčiusiems 
regionams, atokiausiems regionams,
įskaitant papildomą finansavimą, ir vieno 
NUTS 2 lygio regiono sudaromoms 
valstybėms narėms, 2014 m. sausio 1 d. 
atitinkančioms Sanglaudos fondo 
pereinamojo laikotarpio tvarkos taikymo 
kriterijus – 85 proc.,

c) valstybių narių mažiau išsivysčiusiems 
regionams, išskyrus nurodytus b punkte, 
2014 m. sausio 1 d. atitinkantiems
Sanglaudos fondo pereinamojo laikotarpio
tvarkos taikymo kriterijus, – 80 proc.,

c) pereinamojo laikotarpio regionams ir 
regionams, atitinkantiems finansavimo 
pereinamojo laikotarpio paramos pagrindu 
kriterijus, kaip nustatyta Reglamento (EB) 
Nr. 1083/2006 8 straipsnio 1 dalyje, –
80 proc.,

d) valstybių narių mažiau išsivysčiusiems 
regionams, išskyrus nurodytus b ir 
c punktuose, ir visiems regionams, kurių 
BVP vienam gyventojui 2007–2013 m. 
laikotarpiu buvo mažesnis kaip 75 proc. 
ES-25 vidurkio atitinkamu laikotarpiu, 
tačiau kurių BVP vienam gyventojui 
padidėjo iki daugiau kaip 75 proc. ES-27 
vidurkio, – 75 proc.,

Išbraukta.

e) pereinamojo laikotarpio regionams, 
išskyrus nurodytus d punkte, – 60 proc.,

Išbraukta.

f) labiau išsivysčiusiems regionams, 
išskyrus nurodytus d punkte, – 50 proc.

f) labiau išsivysčiusiems regionams, 
išskyrus nurodytus c punkte, – 50 proc.

Pagal Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslą įgyvendinamų 
veiksmų programų kiekvienos prioritetinės 
krypties bendro finansavimo norma negali 
būti didesnė kaip 75 proc.

Pagal Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslą įgyvendinamų 
veiksmų programų kiekvienos prioritetinės 
krypties bendro finansavimo norma negali 
būti didesnė kaip 85 proc.

4. Papildomų lėšų pagal 84 straipsnio 
1 dalies e punktą bendro finansavimo 
norma negali būti didesnė kaip 50 proc.

4. Papildomų lėšų NUTS 2 lygio 
regionams, atitinkantiems Austrijos, 
Suomijos ir Švedijos stojimo sutarties 
Protokolo Nr. 6 2 straipsnyje išdėstytus 
kriterijus, bendro finansavimo norma bus 
ne didesnė kaip 50 proc.
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Tokia bendro finansavimo norma taip pat 
taikoma papildomoms lėšoms pagal 
Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [ETB 
reglamentas] 4 straipsnio 2 dalį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 32
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
112 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybių narių pareigos Valstybių narių pareigos

1. Valstybės narės užtikrina, kad veiksmų 
programų valdymo ir kontrolės sistemos 
būtų nustatytos laikantis 62 ir 63 straipsnių.

1. Valstybės narės užtikrina, kad veiksmų 
programų valdymo ir kontrolės sistemos 
būtų nustatytos laikantis 62 ir 63 straipsnių.

2. Valstybės narės užkerta kelią 
pažeidimams, juos nustato ir ištaiso bei 
susigrąžina neteisėtai sumokėtas sumas ir 
visus delspinigius. Apie šiuos pažeidimus 
jos praneša Komisijai ir nuolat informuoja 
Komisiją apie susijusių administracinių ir 
teisinių procedūrų eigą.

2. Valstybės narės užkerta kelią 
pažeidimams, juos nustato ir ištaiso bei 
susigrąžina neteisėtai sumokėtas sumas ir 
visus delspinigius. Apie pažeidimus, kurie 
10 000 EUR viršija fondų įnašą, jos 
praneša Komisijai ir nuolat informuoja 
Komisiją apie tai, ar įgyvendinant 
susijusias administracines ir teisines 
procedūras daroma didelė pažanga.

Valstybės narės Komisijai apie pažeidimus 
nepraneša šiais atvejais:
a) tais atvejais, kai pažeidimas yra tik 
visiškas ar dalinis veiksmo, įtraukto į 
bendrai finansuojamą veiksmų programą, 
neįvykdymas dėl paramos gavėjo 
bankroto;
b) atvejais, apie kuriuos paramos gavėjas 
savanoriškai praneša vadovaujančiajai 
arba tvirtinančiajai institucijai anksčiau 
negu kuri nors iš jų šį pažeidimą nustato 
– nesvarbu, ar tai įvyksta iki viešojo įnašo 
mokėjimą, ar po to;
c) atvejais, kuriuos nustato ir ištaiso 
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vadovaujančioji arba tvirtinančioji 
institucija prieš atitinkamas išlaidas 
įtraukiant į Komisijai teikiamą išlaidų 
ataskaitą.
Visais kitais atvejais – pirmiausia atvejais 
iki bankroto arba įtariamo sukčiavimo 
atvejais – apie nustatytus pažeidimus ir su 
jais susijusias prevencines arba 
taisomąsias priemones pranešama 
Komisijai.

Kai paramos gavėjui neteisėtai sumokėtų 
sumų susigrąžinti neįmanoma ir tai įvyko 
dėl valstybės narės kaltės arba aplaidumo, 
valstybė narė yra atsakinga už atitinkamų 
sumų grąžinimą į bendrąjį Sąjungos 
biudžetą.

Kai paramos gavėjui neteisėtai sumokėtų 
sumų susigrąžinti neįmanoma ir tai įvyko 
dėl valstybės narės kaltės arba aplaidumo, 
valstybė narė yra atsakinga už atitinkamų 
sumų grąžinimą į bendrąjį Sąjungos 
biudžetą. Valstybės narės gali nuspręsti 
nesusigrąžinti netinkamai išmokėtos 
sumos, jei iš paramos gavėjo 
susigrąžintina suma neskaitant palūkanų 
fondų įnašo neviršija 250 EUR.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
142 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomos išsamios šioje dalyje 
nustatytų valstybių narių prievolių 
vykdymo taisyklės.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
142 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomos papildomos išsamios 
taisyklės, susijusios su kriterijais 
pažeidimo atvejams, apie kuriuos turi būti 
pranešta, teiktiniems duomenims, taip pat 
sąlygoms ir procedūroms, taikytinoms 
siekiant nustatyti, ar nesusigrąžinamas 
sumas kompensuoja valstybės narės, 
apibrėžti.

Komisija priima įgyvendinimo aktus pagal 
143 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą, kuria 
vadovaujantis nustatomas atskaitomybės 
periodiškumas ir naudotinas ataskaitų 
teikimo formatas.

3. Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip 2014 m. gruodžio 31 d. visa 
informacija tarp paramos gavėjų ir 
vadovaujančiųjų, tvirtinančiųjų, audito 
institucijų ir tarpinių įstaigų būtų galima 
keistis tik per elektroninio keitimosi 
duomenimis sistemas.

3. Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip 2014 m. gruodžio 31 d. visa 
informacija tarp paramos gavėjų ir 
vadovaujančiosios, tvirtinančiosios, audito 
institucijos ir tarpinių įstaigų būtų galima 
keistis tik per elektroninio keitimosi 
duomenimis sistemas.

Šios sistemos palengvina sąveiką su 
nacionalinėmis ir Sąjungos sistemomis ir 

Šios sistemos palengvina sąveiką su 
nacionalinėmis ir Sąjungos sistemomis ir 
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jomis paramos gavėjams sudaromos 
sąlygos pirmoje pastraipoje nurodytą 
informaciją pateikti tik vieną kartą.

jomis paramos gavėjams sudaromos 
sąlygos pirmoje pastraipoje nurodytą 
informaciją pateikti tik vieną kartą.

Komisija įgyvendinimo aktais priima 
išsamias keitimosi informacija pagal šią 
dalį taisykles. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 143 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Komisija įgyvendinimo aktais priima 
išsamias keitimosi informacija pagal šią 
dalį taisykles. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 143 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pirma, antra ir trečia pastraipos netaikomos 
EJRŽF.

Pirma, antra ir trečia pastraipos netaikomos 
EJRŽF.

Or. en

Pakeitimas 33
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio 8, 9 ir 10 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisijai pagal 142 straipsnį priima
deleguotuosius aktus, kuriuose nustatomos 
išsamios 2 dalies d punkte nurodyto 
keitimosi informacija sąlygos.

8. Komisijai pagal 142 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomos taisyklės, skirtos 
informacijai, susijusiai su įrašomais ir 
kompiuterizuotu formatu stebėsenos 
sistemoje, sukurtoje pagal 2 dalies 
d punktą, saugomais duomenimis, 
apibrėžti.
Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriuose nustatomos pagal 2 dalies 
d punktą sukurtos sistemos techninės 
specifikacijos. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 143 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

9. Komisijai pagal 142 straipsnį priima
deleguotuosius aktus, kuriuose nustatomos
4 dalies d punkte nurodytos audito sekos 
tvarkos taisyklės.

9. Komisijai pagal 142 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomi išsamūs būtiniausi
4 dalies d punkte nurodytos audito sekos 
tvarkos reikalavimai, susiję saugotinais 
apskaitos duomenimis ir tvirtinančiosios 
institucijos, vadovaujančiosios 
institucijos, tarpinių įstaigų ir paramos 
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gavėjų lygmeniu laikytinais 
patvirtinamaisiais duomenimis.

10. Komisija įgyvendinimo aktais
patvirtina 4 dalies e punkte nurodytos 
valdymo deklaracijos pavyzdį. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
143 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą.

101. Komisija pagal 143 straipsnio 
3 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą 
priima įgyvendinimo aktus, kuriuose 
nustatomos vienodos su 4 dalies e punkte 
nurodytos valdymo deklaracijos pavyzdžiu 
susijusios sąlygos.
1 Pastaba: tinkama lingvistinė nuostatų dėl 
įgyvendinimo aktų formuluotė bus aptarta 
po indėlio. Kieno indėlis?

Or. en

Pakeitimas 34
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
116 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Audito institucijos funkcijos Audito institucijos funkcijos
1. Audito institucija užtikrina, kad būtų 
atliekamas valdymo ir kontrolės sistemų, 
tinkamos veiksmų imties ir metinių 
sąskaitų auditas.

1. Audito institucija užtikrina, kad 
atsižvelgiant į deklaruotas išlaidas būtų 
atliekamas auditas siekiant nustatyti, ar 
tinkamai veikia pagal veiklos programą 
numatyta valdymo ir kontrolės sistema, ir 
kaip atliekamos atitinkamos veiksmų 
imtys.

Deklaruotų išlaidų auditas atliekamas 
remiantis reprezentatyviąja imtimi ir, kaip 
įprasta, statistiniais imties metodais.
Nestatistinis imties metodas gali būti 
naudojamas tada, kai tinkamai pagrįstais 
atvejais audito institucija, vadovaudamasi 
tarptautiniais audito standartais, priima 
tokį profesinį sprendimą ir bet kuriuo 
atveju, kai ataskaitinių metų operacijų 
skaičius nepakankamas, kad būtų galima 
naudoti statistinį metodą.
Tokiais atvejais imties dydis turi būti 
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pakankamas, kad audito institucija galėtų 
parengti pagrįstą audito nuomonę 
remdamasi Finansinio reglamento 
59 straipsnio 5 dalies b punktu.
Nestatistinis pavyzdžių ėmimo metodas 
apima bent 5 proc. veiksmų, kurių išlaidos 
per ataskaitinius metus buvo deklaruotos 
Komisijai, ir 10 proc. per ataskaitinius 
metus Komisijai deklaruotų išlaidų.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
142 straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
ir juose nustatyti sąlygas, kurias šie 
auditai turi atitikti.

Išbraukta.

2. Jeigu auditą atlieka ne audito institucija, 
o kita įstaiga, audito institucija užtikrina, 
kad ta įstaiga funkciniu požiūriu būtų 
pakankamai nepriklausoma.

2. Jeigu auditą atlieka ne audito institucija, 
o kita įstaiga, audito institucija užtikrina, 
kad ta įstaiga funkciniu požiūriu būtų 
pakankamai nepriklausoma.

3. Audito institucija užtikrina, kad atliekant 
auditą būtų atsižvelgiama į tarptautiniu mastu 
pripažintus audito standartus.

3. Audito institucija užtikrina, kad atliekant 
auditą būtų atsižvelgiama į tarptautiniu mastu
pripažintus audito standartus.

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. Jeigu bendra valdymo 
ir kontrolės sistema taikoma daugiau kaip 
vienai veiksmų programai, atitinkamoms 
veiksmų programoms gali būti parengta 
viena bendra audito strategija. Audito 
institucija, gavusi prašymą, audito 
strategiją pateikia Komisijai.

4. Audito institucija per aštuonis 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. Jeigu bendra valdymo 
ir kontrolės sistema taikoma daugiau kaip 
vienai veiksmų programai, atitinkamoms 
veiksmų programoms gali būti parengta 
viena bendra audito strategija. Audito 
institucija, gavusi prašymą, audito 
strategiją pateikia Komisijai.

5. Audito institucija parengia: 5. Audito institucija parengia:
i) audito nuomonę apie metines praėjusių 
ataskaitinių metų sąskaitas: apie metinių 
sąskaitų išsamumą, tikslumą ir 
teisingumą, valdymo ir kontrolės sistemos 
veikimą, atitinkamų sandorių teisėtumą ir 
tvarkingumą;

i) audito nuomonę vadovaudamasi 
Finansinio reglamento 59 straipsnio 
5 dalies b punktu;

ii) metinę kontrolės ataskaitą, kurioje 
išdėstomi per praėjusiais ataskaitiniais 

ii) kontrolės ataskaitą, kurioje išdėstomi 
pagrindiniai per atliktą auditą nustatyti 
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metais atliktą auditą nustatyti faktai. faktai, įskaitant aptiktus valdymo ir 
kontrolės sistemų trūkumus, kaip 
nustatyta 116 straipsnio 1 dalyje, taip pat 
pasiūlyti ir įgyvendinti taisomieji 
veiksmai.

ii punkte nurodytoje ataskaitoje išdėstomi 
visi nustatyti valdymo ir kontrolės 
sistemos trūkumai ir visos taisomosios 
priemonės, kurių buvo imtasi arba 
pasiūlyta imtis.

Išbraukta.

Jeigu bendra valdymo ir kontrolės sistema 
taikoma daugiau negu vienai veiksmų 
programai, ii punkte nurodyta informacija 
gali būti grupuojama vienoje ataskaitoje.

Jeigu bendra valdymo ir kontrolės sistema 
taikoma daugiau negu vienai veiksmų 
programai, ii punkte nurodyta informacija 
gali būti grupuojama vienoje ataskaitoje.

6. Komisija įgyvendinimo aktais patvirtina 
audito strategijos, audito nuomonės ir 
metinės audito ataskaitos pavyzdžius ir 
4 dalyje minėto atrankos metodo 
nustatymo būdus. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 143 straipsnio 3 dalyje
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

6. Komisija įgyvendinimo aktais patvirtina 
audito strategijos, audito nuomonės ir 
kontrolės ataskaitos pavyzdžius. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
143 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą.

6a. Komisijai pagal 142 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriuose nustatoma 
veiksmų audito ir sąskaitų audito aprėptis 
ir turinys ir 1 dalyje nurodyta veiksmų 
imties atrankos metodika.

7. Taikydama 143 straipsnio 3 dalyje 
nustatytą nagrinėjimo procedūrą Komisija 
priima įgyvendinimo taisykles dėl per 
Komisijos pareigūnų arba įgaliotų 
Komisijos atstovų atliktą auditą surinktų 
duomenų naudojimo.

7. Komisijai pagal 142 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatomos išsamios taisyklės dėl 
Komisijos pareigūnų arba įgaliotų 
Komisijos atstovų atliekamo audito metu 
surinktų duomenų naudojimo.

Or. en

Pakeitimas 35
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Pasiūlymas dėl reglamento
II a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

FINANSINIŲ PRIEMONIŲ 
ĮGYVENDINIMAS. FINANSAVIMO 
SUSITARIMAI
1. Kai finansinė priemonė įgyvendinama 
pagal šio reglamento 33 straipsnio 
4 dalies a ir b punktus, į finansavimo 
susitarimą įtraukiamos finansinei 
priemonei pagal veiksmų programą 
numatytų įnašų sąlygos ir bent šie 
elementai:
a) investavimo strategija ar politika, 
įskaitant įgyvendinimo tvarką, finansinius 
produktus, kuriuos ketinama siūlyti, 
tikslinius galutinius paramos gavėjus ir 
tai, ar numatoma derinti su parama 
dotacijomis (kai tinkama);
b) su finansine priemone, kurią ketinama 
įgyvendinti, susijęs verslo planas ar 
lygiaverčiai dokumentai, įskaitant 
32 straipsnio 2 dalyje nurodytą tikėtiną 
sverto poveikį;
c) tiksliniai rezultatai, kurie, kaip 
tikimasi, bus pasiekti taikant atitinkamą 
finansinę priemonę, kad būtų prisidėta 
prie konkrečių atitinkamo prioriteto tikslų 
ir rezultatų siekio;
d) nuostatos dėl investicijų įgyvendinimo 
ir sandorių srautų stebėsenos, įskaitant 
finansinės priemonės ataskaitų teikimą 
fondų fondui ir (arba) vadovaujančiajai 
institucijai, siekiant užtikrinti, kad būtų 
laikomasi 40 straipsnio;
e) audito reikalavimai, pvz., būtiniausi 
dokumentų saugojimo finansinės 
priemonės lygmeniu (ir, kai tinkama, 
fondų fondo lygmeniu) reikalavimai, taip 
pat reikalavimai, susiję su atskira 
skirtingų formų paramos apskaita, kaip 
nustatyta pagal 32 straipsnio 5 ir 6 dalis 
(kai tinkama), įskaitant nuostatas ir 
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reikalavimus dėl galimybės nacionalinėms 
audito institucijoms, Komisijos 
auditoriams ir Europos Sąjungos Audito 
Rūmams susipažinti su dokumentais, kad 
būtų užtikrinta aiški audito seka, kaip 
nustatyta 34 straipsnyje;
f) programoje pagal 35 straipsnį nustatyti 
laipsniško įnašų skyrimo valdymo, taip 
pat sandorių srautų prognozavimo 
reikalavimai ir procedūros, įskaitant 
33 straipsnio 8 dalyje išdėstytus patikos / 
atskiros apskaitos reikalavimus;
g) palūkanų ir kito pelno, gauto taip, kaip 
nustatyta pagal 37 straipsnį, įskaitant 
priimtinas iždo operacijas / investicijas, 
valdymo reikalavimai ir procedūros, taip 
pat atitinkamų šalių atsakomybė ir 
įsipareigojimai;
h) nuostatos dėl susidariusių finansinės 
priemonės valdymo sąnaudų 
apskaičiavimo ir išmokėjimo arba 
valdymo mokesčių;
i) nuostatos dėl išteklių, priskirtinų 
Europos struktūrinių ir investicijų fondų 
paramai, pakartotinio panaudojimo iki 
tinkamumo finansuoti laikotarpio 
pabaigos, kaip nustatyta pagal 
38 straipsnį;
j) nuostatos dėl išteklių, priskirtinų 
Europos struktūrinių ir investicijų fondų 
paramai, panaudojimo pasibaigus 
tinkamumo finansuoti laikotarpiui, kaip 
nustatyta pagal 39 straipsnį, ir Europos 
struktūrinių ir investicijų fondų įnašo į 
finansinę priemonę nutraukimo politika;
k) galimo programų įnašų, susijusių su 
finansinių priemonių programomis, 
įskaitant, kai tinkama, fondų fondus, 
anuliavimo ar dalinio anuliavimo sąlygos;
l) nuostatos, kuriomis būtų užtikrinama, 
kad finansines priemones įgyvendinančios 
įstaigos finansines priemones valdytų 
nepriklausomai ir laikydamosi atitinkamų 
profesinių standartų, veiktų 
vadovaudamosi išimtinai įnašus 
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finansinei priemonei teikiančių šalių 
interesais;
m) nuostatos dėl finansinės priemonės 
likvidavimo.
Be to, kai finansinės priemonės 
organizuojamos dalyvaujant fondų 
fondui, į vadovaujančiosios institucijos ir 
fondų fondo veiklą įgyvendinančios 
įstaigos finansavimo susitarimą taip pat 
turi būti įtrauktos nuostatos dėl finansines 
priemones įgyvendinančių subjektų 
vertinimo ir atrankos, įskaitant kvietimo 
pareikšti susidomėjimą arba viešųjų 
pirkimų procedūras.
2. Į 33 straipsnio 4 dalyje nurodytus 
strateginius dokumentus, susijusius su 
finansinėms priemonėms, 
įgyvendinamomis pagal 33 straipsnio 
4 dalies c punktą, įtraukiami bent šie 
elementai:
a) finansinės priemonės investavimo 
strategija ar politika, bendrosios numatytų 
skolos produktų sąlygos, tiksliniai 
paramos gavėjai ir remtini veiksmai;
b) su finansine priemone, kurią ketinama 
įgyvendinti, susijęs verslo planas ar 
lygiaverčiai dokumentai, įskaitant 
32 straipsnio 2 dalyje nurodytą tikėtiną 
sverto poveikį;
c) nuostatos dėl Europos struktūrinių ir 
investicijų fondų paramai priskirtinų 
išteklių panaudojimo arba pakartotinio 
panaudojimo pagal Bendrųjų nuostatų 
reglamento (BNR) 37, 38 ir 
39 straipsnius;
d) nuostatos dėl finansinės priemonės 
įgyvendinimo stebėsenos ir ataskaitų apie 
tai teikimo, siekiant užtikrinti, kad būtų 
laikomasi 40 straipsnio;

Or. en
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Pakeitimas 36
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
III c priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nustatyta, kad ESF priskirtina 
struktūrinių fondų išteklių dalis 2014–
2020 m., neskaitant Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslo ir neskaitant 
paramos, skiriamos pagal Pagalbos 
labiausiai skurstantiems žmonėms 
priemonę, prilygsta ESF išteklių daliai, 
kuri pagal programas, grindžiamas 
konvergencijos ir regionų 
konkurencingumo ir užimtumo tikslais, 
2007–2013 m. numatyta tai stebimai 
valstybei narei. Atliekant šį skaičiavimą, 
parama Pagalbos labiausiai skurstantiems 
žmonėms priemonei kiekvienai valstybei 
skirstoma skaičiuojant pagal kiekvieną 
paskirstytą visų struktūrinių fondų 
išteklių dalį, kuri kiekvienai valstybei 
narei numatyta remiantis investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
tikslu.
2. Prie šios dalies kiekvienai valstybei 
narei pridedama papildoma dalis siekiant 
užtikrinti, kad ESF dalis – visų 
struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo 
išteklių ES lygmeniu procentinė dalis, 
neskaitant Sanglaudos fondo asignavimų, 
pervedamų Europos infrastruktūros 
tinklų priemonei, ir paramos Pagalbos 
labiausiai skurstantiems žmonėms 
priemonei – siektų 23,1 proc.
3. Papildoma procentinė dalis, kurią 
ketinama pridėti prie dalių, apibrėžtų 
1 etapu, nustatoma atsižvelgiant į 
valstybių narių užimtumo (tarp 20–
64 metų amžiaus asmenų) lygį 2012-
aisiais ataskaitiniais metais. Papildoma 
dalis valstybėms narėms, kur nedarbo 
lygis siekia 65 proc. ar mažiau, sudaro 
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1,7 proc. Kai nedarbo lygis didesnis negu 
65 proc., tačiau neviršija 70 proc., 
papildoma dalis sudaro 1,2 proc. Kai 
nedarbo lygis didesnis negu 70 proc., 
tačiau neviršija 75 proc., papildoma dalis 
sudaro 0,7 proc. Valstybėse narėse, kur 
nedarbo lygis viršija 75 proc., padidinti 
dalies nereikalaujama.

Or. en

Pakeitimas 37
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedas XXX (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

XXX priedas
Apibrėžtos fiksuoto dydžio sumos, 
taikomos projektams, kuriuos vykdant 
gaunamos grynosios pajamos

Sektorius Fiksuoto 
dydžio 
sumos

1 KELIŲ 30 proc.
2 GELEŽINKE

LIŲ
20 proc.

3 MIESTO 
TRANSPORT
O

20 proc.

4 VANDENS 25 proc.
5 KIETŲJŲ 

ATLIEKŲ
20 proc.

Or. en



PE514.702v03-00 56/56 AM\942530LT.doc

LT


