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dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam 
tikrų finansų valdymo nuostatų, taikytinų tam tikroms valstybėms narėms, 
kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai 
gresia, ir dėl įsipareigojimų panaikinimo taisyklių tam tikroms valstybėms 
narėms iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006

Pasiūlymas dėl reglamento
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Pakeitimas 14
Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Reglamentu (ES) Nr … [Bendrųjų 
nuostatų reglamentu] nustatoma 
asignavimų valstybėms narėms viršutinė 
riba – 110 proc. jų realiosios vertės 2007–
2013 m. laikotarpiu. Valstybes nares, 
kurioms bus taikomas didžiausios sumos 
nustatymas, dar reikia apsaugoti nuo 
automatinio įsipareigojimų skirti 
asignavimus panaikinimo 2017–2013 m. 
laikotarpiu pavojaus;

(6) Reglamentu (ES) Nr … [Bendrųjų 
nuostatų reglamentu] nustatoma 
asignavimų valstybėms narėms viršutinė 
riba – 110 proc. jų realiosios vertės 2007–
2013 m. laikotarpiu. Valstybes nares, 
kurioms bus taikomas didžiausios sumos 
nustatymas, dar reikia apsaugoti nuo 
automatinio įsipareigojimų skirti 
asignavimus panaikinimo 2017–2013 m. 
laikotarpiu pavojaus; Kai kurių valstybių 
narių skiriamų asignavimų lygis realiai 
netgi sumažės, palyginti su 2007–2013 m. 
laikotarpiu;

Or. en

Pakeitimas 15
Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) automatinio 2011 ir 2012 m. biudžeto 
įsipareigojimų panaikinimo apskaičiavimo 
terminą reikia nukelti metais vėliau, tačiau 
2012 m. biudžeto įsipareigojimai, 
neįvykdyti iki 2015 m. gruodžio 31 d., turi 
būti pagrįsti iki 2015 m. gruodžio 31 d. Tai 
padės geriau įsisavinti finansavimą, skirtą 
valstybių narių, kurių būsimiems 
sanglaudos politikos asignavimams 
taikoma didžiausia suma negali viršyti 
110 proc. jos realios vertės 2007–2013 m. 
laikotarpiu, veiksmų programoms. Šis 
lankstumas būtinas, norint išjudinti lėtesnį 

(9) automatinio 2011, 2012 ir 2013 m. 
biudžeto įsipareigojimų panaikinimo 
apskaičiavimo terminą reikia nukelti 
metais vėliau, tačiau 2013 m. biudžeto 
įsipareigojimai, neįvykdyti iki 2016 m. 
gruodžio 31 d., turi būti pagrįsti iki 
2016 m. gruodžio 31 d. Tai padės geriau 
įsisavinti finansavimą, skirtą valstybėms 
narėms, kurių BVP 2001–2003 m. buvo 
mažesnis nei 85 proc.25 ES valstybių 
narių vidurkis per tą patį laikotarpį. Šis 
lankstumas būtinas, norint išjudinti lėtesnį 
negu tikėtasi programų įgyvendinimą 
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negu tikėtasi programų įgyvendinimą 
būtent šiose valstybėse narėse;

būtent šiose valstybėse narėse;

Or. en

Pakeitimas 16
Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio -1 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006
56 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a) 56 straipsnio 1 dalis iš dalies 
keičiama taip:
„1. Išlaidos, įskaitant numatytas didelės 
apimties projektams, yra tinkamos 
finansuoti iš fondų, jeigu jos faktiškai 
buvo sumokėtos laikotarpiu nuo 
veiksmų programų pateikimo Komisijai 
arba nuo 2007 m. sausio 1 d., 
priklausomai nuo to, kuri data yra 
ankstesnė, iki 2016 m. gruodžio 31 d. 
Veiksmai neturi būti užbaigti iki 
pirmosios atitikties finansavimo 
reikalavimams dienos.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į pranešėjo pasiūlymą pratęsti automatinio įsipareigojimų panaikinimo 
laikotarpį vieniems metams, galutinė termino data būtų iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Pakeitimas 17
Nuno Teixeira, Tamás Deutsch, Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006
77 straipsnio 2 ir 6 dalys
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) 77 straipsnio 6 dalis išbraukiama. 1) 77 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 2 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:
„2. Nukrypstant nuo 53 straipsnio 
2 dalies, 53 straipsnio 4 dalies antro 
sakinio bei III priede nustatytų 
viršutinių ribų, tarpiniai mokėjimai ir 
galutinio likučio mokėjimai padidinami 
suma, atitinkančia kiekvienai 
prioritetinei krypčiai taikytinos bendro 
finansavimo normos padidinimą 
dešimčia procentinių punktų, bet 
neviršijančia 100 %, kuri turi būti 
taikoma reikalavimus atitinkančių 
išlaidų sumai, pastaruoju metu 
deklaruotai kiekvienoje patvirtintoje 
išlaidų ataskaitoje, pateiktoje po [...] 
laikotarpio, kuriuo valstybė narė 
atitinka vieną iš šių sąlygų ir iki 
programavimo laikotarpio pabaigos:“ 
b) 6 dalis išbraukiama.

Or. en

Pakeitimas 18
Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006
93 straipsnio 2 b dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„2b. Nukrypstant nuo 1 dalies pirmos 
pastraipos ir 2 dalies nuostatų, valstybėms 
narėms, kurių būsimiems sanglaudos 
politikos asignavimams taikoma 
didžiausia suma negali viršyti 110 proc. jų 
realios vertės 2007–2013 m. laikotarpiu, 
1 dalyje nurodytas terminas yra trečių metų 
gruodžio 31 d., skaičiuojant nuo metinio 
biudžetinio įsipareigojimo, prisiimto nuo 

„2b. Nukrypstant nuo 1 dalies pirmos 
pastraipos ir 2 dalies nuostatų, valstybėms 
narėms, kurių BVP 2001–2003 m. buvo 
mažesnis nei 85 proc.25 ES valstybių 
narių vidurkis per tą patį laikotarpį,(kaip 
nurodyta III priede 1 dalyje nurodytas 
terminas yra trečių metų gruodžio 31 d., 
skaičiuojant nuo metinio biudžetinio 
įsipareigojimo, prisiimto nuo 2007 m. iki 
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2007 m. iki 2012 m. pagal jų veiksmų 
programas, metų.“

2013 m. pagal jų veiksmų programas, 
metų.“

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas padėtų mažiau išsivysčiusioms šalims naudoti ES finansinius šaltinius 
investicijoms, kurios skatintų ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą ir užtikrintų vienodas 
sąlygas susijusioms valstybėms narėms. Remiantis šia panaikinimo taisykle būtų 
suvienodintos laiko sąlygos esamu ir būsimu programavimo laikotarpiu ir tai padėtų šalims 
įgyvendinti parengtus investicijų projektus ir panaudoti skirtus pinigus Europos Sąjungos 
konkurencingumo stiprinimui.

Pakeitimas 19
László Surján, Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau valstybėms narėms jis bus 
taikomas atgaline data nuo dienos, kurią 
pradėta teikti finansinė parama toms 
valstybėms narėms pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1083/2006 77 straipsnio 2 dalį. 

Or. en


